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Lykkelige Bladc! I skal see,

Det Land, jeg ofte sukker efter,

.Smertelig niaaske dog fille T(;ts

For ijkjoiidt Skjebne niatii^le Krælter.

Tetlieskrevnc Blade, Tankens Tolk.

I vandre lien til kjære Egne,

Bring min Hilsen (il det norske Folk,

Og onsk det Fryd paa mine Veene.

tierfarnc Blade, glemmer ei,

At Verdens Homme ei er milde,

Kun lios Venner af Jert andet Jes,

I Soge Eders Glædes Kilde.

10 11 12



ige BlaJe, (alter Moil. —
Naar ingen Fordringer I have,

ria er ogsaa Verden mild os god -

Forsmaar ei simpel Nyaarsgave 1
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Min k,jære Curolinc!

Uendelig mango Aar ere henrunJnc, siden Du

har seel en enesle Linie fra min Haand, og om jeg

mindes rct, ere endnu flere hengaaede, siden jeg

modlog Brev fra Dig. Det synes saaledos, som

om vi reent skulde have gleral hinanden, og dog,

om jeg tor domine eftcr mine Fotelser, er dette

ikke Tilfældet. Vort Venskab blev knyttet i Barn-

dommens skjenne Aar, og intet formaarHtudsJelti;

del Iiidlryk, den liamligo Sjæl Tnodla^er; alle do

Baand, der knyttes senere i Livet, hvor omme de

end kunne vasrc, niaae dog vige for dette; de kunne

ikke beslaae Prove mod hine aldrig tilbagevendende

uforglemmelige Venskahsbeviser. Man ophorer at

skrivu hinanden til, men aldrig at mindes hinanden,

delte er hvad vi have gjort. Du er desuden gift,

har Mand, liorn us i^l slorl Huus at sorge for.



smul oiiiJnu iienil Jtfr!rPiis.s(ins yiidig-e Egne al

sverme i, ikke at tale om DiiiD Koer, Kalve og
'''asr, som formodentlig fi.r en HuusmodLr mde
«liillo lang-t merePocsie, tnd inan kin lælle Sljer

'!fr p'aa Firaiamenlel. — Ogt-aa jeg har og hdr
havt mine Beskjeftigelser forst undervises sej-v

diTuæst undervise Andre, og i det llaab at Uiw
n-l gavnlig for mit Lands unge Damer og skabe
m;g selv en sorgfrie Fremtid or jeg nu paa Rei-
ser i Frankrig og iiefinder mig for Oiebdkkct i

<let munlre, glimrende levende Paris DU tr saa-
ledeN, min bedste Veninde! for al (,'m p Dig en Rr i-

st^besk rivelse, og i drl Ilaai) derved at glæde Diif.

Jeg' tilsender Dig disse Linier.

Den 27de Juni Kl. 10 Arten gik jeg om[)ord
ved CliristtaniasBrygge paa Briggen "Vandrings-
ruanden" bestemt til Calais. Overfarten var megel
lykkelig, vi vare kun 8 Dage underveis og landede
[jaa Calais's Rhed Kl. 6 Enermiddag den 5 Juli. Om
disse S Dage er inlet andet at sige, end at jeg
kjedede mig, sov, spiste, led af Sosyge og tænkle
under alt dette med den inderligste Vemod paa
mit elskede Norge og de Kjære, jeg der havde

fiirladl, paa den ubekjendte usikkre Fremtid, jeg
"u gik imode i el fremmedlLand og Mandt frem-
mede Mennesker. Kl. 3 Eflermiddag den 5le Juli

'^xae v-iLand og Kl. C ankredevi. Calais seer hiiist

iiiinseelig uj ha Sdsiden;. men naar man kommer

!*
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ind i Byen, er den meget smuk og bygget i gothisk

Sraag. Den læller omtrent 30,000 Indbyggere og

er overalt forskjonnet med Blomster og Viinranker;

isærdeleshed er del nydeligt at see, hvorledes alle

Gaardsrum ere skjoiit udzirede med Gront. Man

seer alle Mure bedæltkede med Viinranker lige til

Tåget og desuden en Mængde Blomsterpotter staaende

i symetriskOrden, prydede med de yndigste Blomsler.

Alle Classcr af Indvaanerne ere meget smukke,

Mænd og Qvinder, Gamle og Unge. I de Dage,

jeg tilbragte der, feiredes en Folkefest, kaldet;' la

Fele de Saint-Piérre. Dette gav Anledning til, al

jog saae næsten alle Byens Indvaanere; tlii Kl. 6

hver Ellermiddag, 3 Dage oller hinanden, strommede

alle Mennesker nd til Forstaden Saint-Piérre, hvor

lier blev dandset, sjungel, musiceret og indtagel

Korfriskninger. Dor var Dandselocalo vaavel for

den bedre, som for den simplere Classe; man be-

liilte en Ubetydelighed i Entrée og Enhver gik ind

for at more sig, for at dandsc. Dainerne vare

nydeligt men simpelt klædlc; Alle bare hoihalsede

Kjoler, — Herrernes Toilelle var elegant. Tonen

var behagelig, Alle saae glade og tilfredse ud, og

det lod, som enhver morede sig guddommeligl.

Dfl var ikke alene den forste Ungdom som daud-

sede, ogsaa addre Matroner pua 12 Lffi Vægt svæ-

vede med Sylphidctriii i Fram^aisens bovægede

Vrimmrl. Hvenj.ing diT daiid.^iodes Polka, hOrlc
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„,„ Lyden af fastegneUi-r tl.n* »lt .ii^d Musik-

kens Toner, hvilket forekom n.is ovenna.de, eo-

!. 1 H.,li.t Kl 12 v.r Alt endt, og den
miskt og lattcrngl. ivi. *

., , .
i „„ on

hd. Fest b.r Pr^eg >r n.k,Uig Mnnlerhed og en

tnligLivsCrohcd, der af sig selv hold. Biginden

r dsernc for de. Passende. 0„ ArU.n.n er

J.ell.rsa.mindeligSkik,a.alleBve„sHen-er"^

D.,ner spadsere ved Canalens Bredder pa. lange

å , medKikker. i klar.Yeir sec de Sp.dseren

pa. Bryggerne i Dovre. Hv.d der fornndrede

r„lgeiiCalaisv,r,..alloFrnen,i„,mer.tde„

lire e C1.SS. i 28 Graders Varmo have slore

;sor.eI*de.ka,her med lange Kraver. g

pnrgle om Aarsagen hertil og f.kl.l svar '1

IL gammel Skik. oprindelig hesten,, fora.

skinle den simplere Classes mindre reenhge Kted-

re"h:eASerK;a.dr»mo.estSkihrtog
KoT=og«-«!e."etteogre„eudpnon vad

„ i
hSiCrad fandt hæshgt, det var de nmaadehg

aLe na^gte Orenringe, som alle simplere Fruen-

"LhL-DohhernepaaOrenringateha,^

«^"--"""rvX-"eri::
vakker, men mangler van" '8

-.,,„„h„n.,

sammeillgnes n,ed Norges
deihgo "«S'* " ;"

,

„„. TriJeme ere su.akl ordnede ,
Alleer og Ml



har Udseende al' Orden og Smag. .h',g liavde iiii

meget bchagpiig Kjwrolour, en Miil Ira Byen med

etl Familie ved Navn — van Grulten. Min Pen

(ormaar neppe al sige Dig, hvor .je^ fandt disse

Mennesker elskværdige. Hele Familien bestod al'

Krr og Madame van Grutten med dores lille

Ireaarsgamle Datter, der er en sand Engel — et

nydeligcre Barn kan neppe tænkes; det er ogsaa

Forældrenes StolUied og Fryd, og man kunde fote

sig lykkelig blot ved al være Tilskuer af denne

lille Kredscs gjensidige Kjærlighed. Efler Kjore-

touren dråk jegTliee hos Familien om Aftenen, og

fik derved Anledning til at beundre den store Or-

den i Forening med simpel Elegance, der herskede

over det heEeHuus. I det Hele tåget boe de Fran-

ske meget indskrænket; men deres Huse ere yp-
perlig indrctlede mrd Skabe, amaae Garderober m. m.

Talende om elskværdige Vtesener kan jeg umulig

næglo mig denFornoielsc at give Digct lille Por-

trait af min Vertinde i Hotellet Chapuis. — Ma-

dame Chapuis er fodl Italienerindo og taler det

franske Sprog paa en saa coniisk Maade, at man

fasl skulde troe, man liorle uarlicnlerede Toner af

el eller andel udenlandsk Dyr. Alle Franske gjen-

tage meget ofte -— ^Oni" — og noget Latterligere

end al hore hendes tigange gjentagne ^Oui" kan

Jeg neppe lænko mig. Ogsaa hendes Gang var hoisl

inærkelig, hun ilylled'' ticpiie Fodderne et Halm-



slraa fra hinanden, sandsynligviis af Frygt for al

falde; thi paa Grund af det Qvantum Brændeviin,

flEau de Vie", hun indtorr fra Morgen til Aften, .

havde hun vanskelig for iil holde Hoved og Been

i horizontal Stilling. Hendes Coiffiire var udmær-

iict; jeg anlager hun lællor omtrent tredsinilslyvc

Aar og bar dog en lillo net Halvisappe for derved

bedre al kunne vise de enkelte med Cosmetique

sværtede Haar, him endnu var i Besiddelse af —

hvor Haaret manglede, erholdt Huden samme kunst-

nerisk skjonne Farve som delte, saa jeg kan ikke

nok anbefale hendes til Fuldltommenhcd grænd-

sentle Cosmetique. 1 de sorte milde Oine glindsede

altidTaarer, - hvad enten de vare af Spiritus eller

Vand, vii jeg ei bcslemt afgjijre; om Ln-ben svæ-

vede det yndigste Smiil, og meget olte horte man

som fra en huul Tonde hendes Conlrahasstemme

nynne bckjcndte Operamclodier, der accompagne-

redes af hendes tvende Canariefugics Sang. Hen-

des Figur kan godt sammcnhgnes med Symbolet

for Bakkus, og hvad Toilettet angaar, kan det taale

den skarpeste Kritik, ligesom ogsaa hendes Ko~

gekunst havde naact en vis uovertrieffclig Grad

a f Fuldkommenhed.

Hvad der for ovrigl meest indgribende vir-

kede paa mit bedre Jeg i Calais, var da jeg den

fiirste Aften, idet Patrouillen passerede mine Vin-

duer, horte bekjendle Toner af Regimentets Datter.
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1 Frankrig, saa iaiigt fjernet fra mil Fiidelanrl. paa

en Tid, da mitHjerte endnu blodede efter Afskedcii

derfra, gjordu disse Toner pt saa behagelig vemo-

tligt Indlryk paa mfg, at neppo den kan danne sig

nogetBegreb derom, der ikke nogensjiidc har væ-

ret i en lignende Stemning.

Der er i Calais et meget godl Miisanim, og

uaglel dette kun har exisleret i 7 Aar, fandt man

dog der mange og udmærkede Sager. Som sær-

deles raærkværdigt blev mig blandt Andet viist en

meget godt arbeidet norsk lille Smalslæde mi^d

Ulveskinds Feid, flere Par broderede Uldvanter

fra Tellemarken, udsloppedc Aarlianer, Tiurer, Ry-
per, Iljerpcr m. m. Den 8de Juli Kl. 2 Ellermiddag

presunterede min dyrebare Madame Chapuis mig

til Afskcd minRegning, hvis hoieChilFrefiket ven-

ligere Udseeniie paaGruiid af den yndige Bouquel.

der ledsagede den, og loge vi, Froken N. min Rei-

secompagnon og jeg, derpaa en Postvogn for to

Personer og ilede paa en hurtig og behagelig Maadi-

det verdensheromte Paris imode. — Vognen var

magelig og elegant indrettet, og da den Iiavdc <!

Forspænd af 5 Heste, kjOrte vi den hele Vei mt'd

Lynets Uurtighed. Vi passerede uendelig mange

mindre og slorre Byer, hvoriblandl Boulogne. be-

kjendt som Badested, Liiær tJltrak sig min Opmærk-
somhod. Det forekom mig, aom om Boulogne

hlandt alle Byer inna vare den yndigste - AUPfV

llll|llllllll|llllllll|llllllll|l
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„g SpaJsercgangc soer man liiiill iiiile i Bjcn,

Fontainor, Bloiiisterbeilc, iMgniliqM Bygmnger,

clegarile Mennesker, brede Gader og glimrende

Equipager.

Kra Calais lil Paris er omtrent «4 norke Mile,

og tiHagclagde vi disse i i3 Timer; dog maa jeg

bcmærke, at vi kon lijortc mod Posten lil Abbeville,

en temmelig stor Bye, hvor vi ankom Kl. 9 om

Allenen; dor opholdl vi os til Kl. H for derfra

al l«go med Jernbanen til Paris; men bgefra Calais

kjorlo vi, jeg kan gjerne sige, gjennom en knnsl-

nerisk 0]idyrket Have, forskjiinnet med hundredeaa-

rige Alleer, deilige Byer, Landsbyer og Villaer.

Mallen, som vi tilbragte paa Jernbanen, var kold

og fugtig; mon Klokken lire, da Solen k.»n frem,

blev det aller yndigl og stjbnt, og den sidsleMnl

lil Paris overgaar enhver poetisk Beskrivelse. —

Klokken tem om Morgenen kjorle vi ind i Hoved-

staden og toge bge lil Hotellet: ,des bautes Alpes.'

Verten var neppe kommen op, Tjenerne vare siiv-

nige og dorske ;Va!relscl, dor blev os anviisl, laac

i 5 Etagc lige mod Morgensolens brændende Straa-

ler- dette i Forening med Reisens Anstrængelser

indvirkede megel ubehageligt paa os i de forstå

Timer - Jeg saae nu det Maal naael, som i meer

end Halvdelen af mil Liv havde værel Gjenslanden

for mine Onsker, og dog bar jeg maaske aldng

l-olt mig mere nedstemt end nelop i delle Ombbk-

IIII|IIIIIIII|IIIIIIIIPIIIIIII|IIIIIIII|IIIIIII

cm 1 2 3 4 5 6 10 11 12



9

EftCT t't par Tiliiers ^(trlob gik jeg ud mi?d iHiglc

Anbefalingsbrove, talte med adskillige Norske, men

var og blev forsagt de forste Dage, eller rettere

de otte Dage, vi vare nodsagedc til al boe i Hotellet

og spise paa Hestaiirationer, noget som ellers i

Paris er mpgel almindeligt for Damer; og det maa

jeg sige til dl! Franskes Roes, al man overalt bli-

ver behandlet med den slorste Artighed og aldrig

horer et Ord eller seer en Mine, der er mindre

passende. Eflcr otle Dages Forlob vare \i saa hel-

dige at faae et godl, men meget dyrt Logie hos

en særdeles dannet og behagelig Familie, til hvem
.jeg havde et Anberalingsbrev med fra Norge. —
Monsieur Dimpre, vor Vert, er Grosserer, og beslaar

den hele Familie af Hrr og Madame Dimpre, en

Son paa fcmlen og en Daller paa tretten Aar.

Iler boc vi nu, o^ have maallet forpligle os til at

hlive her i 3 MaancdiT. Vi have del hyggeligl

og godt i mango Henseender; enkclke Gange mindre

efter Onske; men hvor i Verden seer man alle

Onsker opfytdle? — Og nu da Du vcod jeg har

naact Havn, vil jeg forsoge at givcDig en Beskri-

velse- over hverenkelt Gjrnstund, som her har vakt

min Opmærksomhed ; Ihi neppe kan det have no~

«en Interesse lor Dig, at jeg forlælier Dig det

daglige Livs smaae Nuancer, hvis eneste Varialion

elXer daglig at have studeret Sproget er, al jeg

'illTinger en enkelkt Middat' eller Allen hos den

lllllll|llllllll|llllllll|llllllll|llll IIIIPII

3 4 5 6 7 12



10

norske OJ svenske Miilislcr Lovenhielm. der er

gin med en megcl elskværclig fransk Dam», der

er saa »enlig mod alle Norske og Svenske, som om

vi vare Ilendes Landsmænd. Husets cncsle Daller

syllen Aar gammel er megcl smuk, ganske blond

og særdeles venlig, men for sin Alder lemmelig

corpulenl. Mod Scandinavor lalor hun allid Svensk

og del kan ikke nndgaae en lagllagers Opmærksom-

hed, al delte Talenl er Faderens Stolllied, lisesom

del ogsaa er ioinefaldende, al liuti i del Hele lagel

i Hans Excellences Oine er co .iaveel al uskal-

leerlig Værdie.

Mannfacture des Gobelins & Scvre.

I Manufaclure des Gobelins seer man Arbei-

der udfort af Menneskohændcr, der i den Grad

nærme sig Halnron, at det fasl grændser til del

Utrolige. Disse Arbeider have megen Liighed med

vel udforle Cannevasarbeider; mcii overguae disse

saavelsom do bedsic Malerier i Skjiinhcd. - Man

seer der Frelseren, Uere llelgeiibilledfr, Konge-

lamilicn, store Balailler, BlomsleriiarUcr, Frogtsljk-

ker, Jaglparlier m. m. - «vad .jog «Jncs meest

nærmer sig Naturen er Ansigter og Dyr. Aldrig

har jeg seetelMcnneskeansigt eller clDvr saa godt

«dliSrt med Pensel, som det her er vævel. - Man

TTffllf
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seer ene Mænd og ungoDrcngi: arbeide (j(i!)(-'liiis;

iiaar de arbeide, har detle mere Liiglied mrd al

vævc end at bntdero — de have allid Tegriingen

for sig; men Gubeiinsarbridet, hvad etitcn det er

udrrirt af Uldgarn eiler Silke, overgaar lan^f Teg-

nidjjen i Skjonhed. Der er on Bludlicd i Farve-

blandingen, som jeg aldrig har gjort mig iiogen

Idee om. De fleste Arbeider udfordrc to Mænds
fireanrige Flid, En dygli^ Arbnider han aarlig

tjene 1800 Francs. Dette er med Hensyn tU disse

line kunstneriske Gobelins; men i samme Manulac-

ture arbeides ogsaa store Giilvtepper, hvis Arbeiiir.

Iivor smukt del end kan være, dog ikke kan sam-

menlignes med liine. Jeg saae imidlertid Tepper.

hvori der var itidvirkel de yndigste Bouquettrr.

.sBaliigl nalurlige Blomster, som del vel er mulifil,

- Dp[ er Ktmgen, der eier dette Manufaeture, og
all hvad der arbeides er for 'lians Majestets Reg-
ning og til Afbenytlelse for de kongelige Slotle.

Fau Dage eflcr denne Kunstnydclsu tog jeg med
Jernbanen til Saint Cloiid og spadseredc derfra

gjenneiii Parken tilSevre, hvor jeg besaac den der-

værende kongelige PorceiainsCabrik. Min Pen kan

ikke gjengire hvad jeg der forslummende belnig-

tiide. St:pre deilige Landskabsslykker, maiede paa

l'orceIain, prydede alle Værelser; ligeledes var hele

den kongelige Familie malet i Legemsstorrelse paa

'*orcelain og forskjonnel med de deiligste forgvldte
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Bmmer. Store runde BorJc sner man i torskjol-

ligcVævdsw, hvisFod og VUic er «t llmslePor-

celain, og prjdede med de jndigslc Tegninger
;
lige-

ledes Ou»r, Kopper, Talerkener, hele Bordser-

vicer, kort sagl man seer en Masse at saa knnsl-

nerisk arbeidede Sager, al man maa have seet det

for «t kunne gjijre sig ctBegreb derom. En Ting

fængslede især min Opmærksomhed, ikke saameget

fordi det blindede Oiet, som for den virkelig

sande Kunst, man der saae ndlcirt. Del var en Bou-

quet af hvidl Porcelain, der stod under en Glas-

kuppel, og saae man der en Samling af forskjellige

Blomster, hvor hvert Blad var udarteidet i Porce-

lain og saa kunslnerisk sammenfoiet, al del saae ud

som virkelig levende Blomster. En olle til li Væ-

relser ere aldeles overfyldle med de herligste Sager.

Man kan nden Vanskclighed f«ae kjobl hvadaoin-

helsl man dusker i Sev re men All or saa uhyre

dyrl, at man man e,e Milhoner for at kjobe nogel

der — et Par ganske smaae, men meget smukke

Kopper koster 10 Speoiedaler - Fra Sevre pas-

serede jeg aller gjennom Saint Clouds herlige Park

og to| meil en Omnd)US Ulbage til Paris og spad-

serede paa den Maade gjennen Boulogneskoven

og de eljseiske Marker Les C hamps éljsés

er en stor Park ikko meget langl fra Tuillericrne,

hvor man hver Allen seer Bero lusinde Mennesker.

der 1 sig pa
,' de forskjelligste Maader. Negle
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spadsero (or al sce tien store Parks herlige Op-

lysning. Andre for al belragle Menneskevrimmelen,

alter Andre for al tænke over Pariserlivel. Hisl

seer man nogle more sig ved alkjorei Caroiiselle,

længere borte gives smaae sceniske Forestillinger,

aller andre Steder ere ^ore Forsamlinger for at

hiire Sangere og Sangerinder af mindreKang. En

storDeel sidde gruppeviis ved smaae Borde omkring

i Parken og indlage Forfriskninger, atter andre

dandse, conrlisere og conversere; men Overalt her-

sker den storsle Orden, og aldrig seer man en

beruset Person eller horer en mindre artig Bemærk-

ning; alle Glasser more sig soiji de bedsl kunne

udun at lænke paa at fornærme eller suare Nogen.

Fra les Champs élysés kommer man til la Place

de la Concorde, dor er on af de smukkeste Pladse

i Paris. I Midlen seer man en meget stor Obelisk

beslaaende af en eneste Steen, fort fra Egyp-

ten. Paa begge Sider af denne or i passende Af-

stand to deilige Fontaincr og desuden omcirkJes

den af de clyseiskc Marker, TuiUeriernes Have,

det præglige Tempel „la Madelaine" og ilere store

Praglbygningcr. Hvergang jeg gaar over denne

Plads, maa jeg beundrende standse og bclragte

den. Man fOler sig saa vel ved at sec den, ma»

beskuer paa engang Kogel yndigt, begeistrende og

tillige storartet. Naar man bcfinder sig i Centrum-

niel af Pladsen. seer man i del Ficrne rAre'de

10 11 12
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Triomphc, hvilket uentleliif "icgel iyrlioicr do[ llr.-

les Skjiiniicd. - Mscslc Das oplcvode jeg en

temmelig comisli Scene i Regiiveir. Det var SOn-

liag. I smultt Solskin tog jeg med negle Norske

ud i Boulogneskoven. Indtil Barrieren eller TArc

de Triomphe d'éloile toge vi en Vogn ; dcrlVa flire

yndige Spodseregange ud til Skoven, hvor (ler er

arrangere! alt muligt li! de Spadseren Jes' De(]vem-

melighed. — Slole, Borde, Restaurnlioncr, LovhyU

ler, Blonislerhede, Aleer, kort sagt, AU hvad der

ret kan behage Vandreren og g.jorc Opholdet der

landligt og skjiint. Det indvirker aitid liehagoligl

paa mi^, al sec hyor hyggelig! de Franske for-

jtaae a! groupere sig i det Griinne. Enhver Familie

morer sig i sin Kreds og lickjmrer sig ikke om

de tusinde andro Grnpper rundt omkring dem;

man horer Latter, Spog og Sang, og seer uskyldig

Munterhed, hvor man end vender Oie! her. Saa-

ledes ogaaa luin Sondag; men hvad vil velSk.jeb-

oen, der plud,selig skal ramme disse flere Partier?

- Uden at man har ringeste Anelse derom, kom-

m.T torst en mild Bin Bogn og kort derpaa slyr-

Icr Vande! i Striimme ned ai' Hionnelen. Enhver

var ifdrt sin Sondagspynt, og liib derfor Allo med

Fortvivlelscn malet paa si! Ansig! for at findo en

Vogn eller faac Plads i en Omnihns. Saa oomisk

som Damernes Kjoler Heve drapcrede, lader sig

ikke beskrive-, jeg loe af mine Ulykkessiistre og liib
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sum disse forgjæves elter cii Vo^n ; thi dtT var

Mennesker i tusindviis og neppe hundrede Vogne.

PturalitLten maatle saaledeij sukkende gaac og sei

binL PrjdLlser dtligtt Takktt \æie mn Ovelsc

I Hovedredning eftcr faae Minutters Betenkning

liavde jeg udfuidel ti ingen trant, mere kunde

offies III mt To Ulte og I g deif r d n Inniski

BLflutnin^ at tåge Plads i din forste den bed-ilt

Omnibus dir folgende sin Roulc reiste fra Paris

og Iroedc mittolge at ]Lg Invde faaet ttHjimt-
anfdid dl de saae mig g|ore el Saltoniorlale over

\eien og dtipa et Hop ind i en Omnibus der

instu ud [il Slottet NeuiUy der ligger omtrent

n LiLii fn Bouiognpskoven jtg lod mit Selskab

Ite og la?nkte Den der leer sidst d n leer bLd'4l

og sBd inagt!i„t c„ g II min Omnibus 11 dtn
vendte tilbade lil lans o^ kom iflcr 2 Timers

boilob
1 S)ndigshumeui og uskadt !5)ii ligspuds

I

I

Lm I mit Logis Inor de (Jvrige lorst k iii en

fmiE SLucK saa tilsokde ogvnad , al manvuKil-
viis maallo baade græde og lee over dem — rig-

tigiiok trostede de sig med, at de midt i Ulykken

dog; liavde viist en sau iiimodstaaelig Ynde, al

tvende Herrer med Paraply liavde udbedt sig den

/Kre at ledsage dem, en Artiglied do stoll liavde

afslaaet; men hvad blev vel Folgen heraf? — at

JBg rei hjertelig loe af deres kncbskeBeskodenheii,

lorsikkrende dem, jeg med Henrykkelse vilde
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iiiodtaget Benyttelsen al' Paraplyen, oi> ansett Hnr-

rernes Conversation som en g:Taiis givel Under-

viisningstinie i Fransk.

Den 29(1» .lul^

Uudslellelig vil (len 29de Juli 1847 aKitl leve

i min Erindring; Ihisaa rnegen Pragt og Kunst, som

mit Oie da saae, kan den mccst overspendte Indbilil-

ningskraft ikke danne sig noget Begrcb om. Den

3i!de Juli er siden Julircvolulioncn 1830 altitl en

Festdag Tor de Franske; Boutiquerne, som endog

hverSondag ere aabne, lukkes den Dag. Alle ere

festlig klædtc,Allc festlig sindcde. Alle juble. Alle

glæde sig ved Tanken om at hiin Rædselspcriodc

er ovorstaaet. PaaGrund af at ingen Forretninger

den Dag e.xpederedcs, var Her Dimpro saa g^od

at olTro mig sin Tid og vise mig nogle af Byens

Mærkværdigheder. — Kl. 12 Middag begyndte yi,

fire i Tallet, vor Vandring. Forst toge vi en Vogn

og kjOrte til Pantheon, et praigtigt Manrioflempel,

(iet Forste i Frankrig, bygget Aaret 1757. - For-

dum har delte Tempel været brugt som Kirke, nu

lienytles det kun Ul at opbevare Frankrigs beromli^

Mænds Grave. I Choret hænge firtf storo sorte

Marmorlavler. Iivorpaa de 6000 Menneskers Navne

i^laae skrevne med forgyldte Bogstaver. der dode i
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Julirevolulionen. I (le hvælvedc Kjældere opbr-

vares de for omlalle slore Mtenda Liigkisler, blandt

andre Vollaires, Moliéres Og Jean Jaque

Rousseaus. Ved Voltaircs Grav seer man ham

'selv i
Legemsslorrelse udhug-gel i Marmor. Hans

Physiognomie er ikke smukt; men ganske niærke-

ligt ildfuldl og aandrigl. Han holder sin Pen i

den ene Haand og Blade af 1'apiir i den anden.

Disse Blade ere saa mesterlig udhugne i Marmo-

ret, at man fast skulde troe, det var Papiir, man

saae. Paa hans Gravsteen læser man folgende In-

scriplton: „Voltaire var Poet, Historieskriver, og

nPiillosoph, han uddannede den menneskelige Aand

fOg lærte den at være fri. Han forsvaredeCalas

„Sirven, de la Barreog Mont-Bailly; tord-

„ncde mod Gudsfornæglere, og Fanatikere, forma-

nnede til' Taalmodighcd og paatalte Menneskets

T^Rettighedev imod Slaveri og Lehnspligt." Paa

Rousseaus Gravsted soer man disse Ord indhugne;

„Her hviler Walurens og Sandhedens Fortolker. — "

Ligeledes seer man en Haand strække sig ud af

det ene Hjorne af Kisten, holdende en gylden Fak-

kel, forestillende, atAandens Lys seirer over Gra-

vens Miirke. Man seer overalt, saavel indvendig

som udvendig, udmærket BUIedhuggerarbeide, fore-'

stillende Scener af Mylkologien, og det Hele har

et saa storartet Præg, at man forstummende falder

hen i Betraglningcr. Paa Fronlespicen over Ho-
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vpdindgangcn har D a v i d s Meisel gjort sig udOdelig,

ved at fremstille Gudimlen for Fædrenelandet ud-

delende BcIOnninger til alle dem, der have hædrel

og tjent del ved deres Talenl, deres Dyder citer

deres Mod. Ved hendes Fod sidde Gudinderne

for Historien og Friheden, den ene indskrivcr pa»

sine Tavler de berorate Mænds Havne, den anden

uddelcr de Kroner, som Fædrenelandet olTrcr, ~

Paa hiJire Side af denne Gruppe seer man beromte

Mænd for Borgerdaad, til Venstre de udodeligc

Miiitaife; ihlandt hine ere Malesherbes, Fcne-

lon ogMirabeau; blandt disse, Bonaparte, en

gammel Grenadeer og den lille Tambour fra

d'Arcole. - Indvcndig i Templet seer man utal-

lige udmærkedc Malerier, deels bibelske Stykker,

deels Frankrigs Konger og Erkebisper. Jeg veed

ikke hvormange tufiinde Trappetrin jeg steg opad

;

men del veed jeg, at man næslen aimæglig synker

om, naar man^har naact det holeste Punkt. — Her-

fra seer man hele det store Paris. Denne Masse

afHuse, hvor man vender Oiet i sex franske Miles

Omkreds, er forbausende, og kan kun lainlies, naar

Du paa samme Tid erindrer Dig, at Paris tæller

I 000 000 Indbyggcre. — Imcllem disse Slcen-

masser seer man TuillericrnesHave, Palaiet Luxem-

bourgs Have, les Jardins des Plantes og flere

af de store Haver i og om Paris, ligesom Floden

Seine, som lober midt igjennem Byen ;
men jeg
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kan dog ikke sige, at diette indvirkede paa mig

som noget Skjont — Udsigten var storartet, men

ikke yndig, ikke poetisk, ikke begeistrende, som

naar man fra hoie Punkter f. Ex. seer Christiania

med dens deilige Omegn. Jeg synes ogsaa at

erindre, at jeg med langt sliirre Henrykkelse for

nogleAar siden fra Domkirkens Taarn saae Trond-

hjem ligge for mig. Fra Pantheon gik vi tilSaint

Ktienne du Mo ni, en meget smuk Kirke, der

som alie katholske Kirker er skjont zirel med bi-

belske Malerier, isærdeleshed fremhæves Frelserens

Mirakler. — I denne Kirke sad en Munk, der

tilbod sig at lose os fra Skjærsilden for en Sous
— længere henne fandt vi en 'Kone siddende ved

el Bord, hvorpaa laae ilcre Reliquier, som vare til

Salg, og fortalte liun os, at naarvikjobte en afdisse

og gned den paa Saint Geneviéves Gravsleen,

vilde den bevare Eieren for ethvert moralsk Onde.

I hvor rurende denne Tale end var, lod jeg mig

dog ikke bevæge til at depensere noget i den An-

ledning. Saint Geneviéves har været Parises

Skydshelgen og fik vi med det samme hendes Hi-

storie al hore, som forovrigt ikke er meget inter-

essant. — Hun fortalte ogsaa, at naar den simp-

lere Folkeklasse er syg, sender den silLinnedher-

hen for at lade det berore Stenen, og naar Eieren

efler dette bærer Linnedet, befries han fra Sygdom-

"'en. Ikke alene ved denne Anledning; men ved

"
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inaiigliildiffc anrtrv, har jeg gjort den Erfaring, al

dl; Franske ere meget overtroiske. Fra E tien ne

(lu Mont fortsatte vi Touren til Palaiel Luxem-

bourg eller Pairemes Kammer. Haven der er dei-

lig, store skyggefulde Alleer alVexle hyppig med

yndige Blomslerbnde. Faiaiet er stort og antikt og

beboes af Uertug Decazes; vi kunde saaledes ikke

laae bescet alle Værelserne; kun Capellel, Pairor-

nes Kammer, de Værelser Maria af Medicis beboede

samt nogle enkelte Pragtværelser; blandt andet el,

der var betrukket mod Gobelins — et mere me-
sterligt Arbeide har mit Oie aldrig' seel — tænker

man sig hertil sl den Flid her er anvendt, maa

man forbausende boie sig for Menneskets Taalmo-

dighed. — 1 samme Værelse hængcr Ludvig
Phillips Portrait i Lcgemsstorrelse, ligeovcr for

den Throne, hvorfra Napoloon fordum udgav sine

Befalinger. 1 den samme Stol, den store Keiser

havde benyttet, tillod jeg mig i min Uvidenhod at

indlage en magelig Stilling for at udhvile mig;

men dette opbragle i den Grad Slolsfogden, at jeg

med ængsteiig Hjertebanken blev Vidne til Sydens

Heftighed. — Maria af Medicis liar ladet bygge

dette Palais Aaret 1615 og besaae vi nogle af de

Værelser, Hendes Majestæt selv havde beboet, blandt

andel hendes Sovekammer, paa hvis Dor Taushe-

dens Gudinde er malet. Disse Værelser ere rigl

forgyldte og prydede med udmasrkede Speiler og
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kunstneriske Malerier - uden nDgeiisinclc al Lavi;

været restaurerede, have de dog for Alles Oinc

Udseende af at være ganske nye. Guivene ere

tildccls ndskaame i Forzirin^er; men forovrig'^ ero

de her som næslen i allo Værelser i Frankrig^ af

poleret Egelræ, som saa ofte bones med Vox, at

lie ere saa glatte, at man med den storsle Våer-

somhed maa gaae paa dem, om man ei skal falde.

Speilene ere indfældto i selve Væggene og saa store

og smukke, at IVufdens Pragt neppe kan fremvisB

noget Lignende. — Det var meget, interessant al

see Pairernes Kammer; paa Viglor Hugos Pluds

laae hans Pen, og det var mig umuligt andet end at

lierore den. Værelset er pragtfuldt decoreret og

haviJe derhos et mystisk Udseende. Enhver Pair

har sit lille Bord med SkulTe og paa Bordpladen

er Navnet indlagt med Mclal. Der er Plads til tro

Hundrede Medlemmer, der alle ere placerede lige

foran Præsidenlen, I Baggrunden af Presidentens

Plads seer man i Legemsstorrelse huggede i Mar-
mor otte af Frankrigs meest berOmle Videnskabs-

mænd, og paa begge Sider af Trlbunalen Byster
af MarcchallerncM a s s é n a ogL an n e s. Væggene
ere af kunstigt udarbeidet poleret Egctræ, dor tiU

deels er riigl forgyldt. — Balconerne og de Lo-

ger, der ere indreltedefor de besOgendeTilhiJrerc,

ere drapercde med gronnc Silke-Dama^kes Gevanter,

lirydnle mrd rorffyidl.-Ziral.T, Pet er ikkr iisæd-
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vanli^t, at Dnmer besiige rairskamnieret; men dft

er Hioget vanskcligt at faae Billetter, og endnu

har det ikke lykkels mig. — Jeg iiiaatle ved denne

Anledning lænke paa vort Sfortliingslocale og paa

samme Tid beklage, at ikke Alt der havde el lig-

nende Udseende. Nu vandrede vi videre lilSainl

Sulpise, der ligeledes er en af do storre og
smukkere Kirker; der bivaanedo vi en Barnedaab

og saac en lille Dreng paa 6 Aar være Fadder.

Cercirionierne ved Barnedaaben i do katliolse Kirker

ere aldeles forskjellige fra vore Ceremonier, blandl

Andet bcHtryges Barnets Bryst med Salve. I Sainl

SuJpice er det smukkeste MariabiUede, jeg endnu

har seet i Frankriff. Det forestiller don licllige

Jomfru nedstigende fra Skyerno omringet afEngb

med Jordkloden under.sine Fodtjer, og Katholikerne

udbryde begeistret ved Synet lieraf: "See, Himlens

Dronning behersker Jorden". Herfra begave vi os

lilfods hjem for at styrke Krajflernc ved en vel

arrangere! Middag, og gilt derpaa i sltirste Skyn-

ding til Tuillcriemes Have, for dor at bivaane en

Concert i Anledning- af Dagen og paa sanmio Tid

see don hele kongelige Familie, der var fwSamlel

paa en af Slottets Balconer. Concertcn gaves af

Parises militaire Musikkorps og var delle placeret

iige foran den kongelige Funiilie. — Der var

inange Tuxinde Tilskuere, og da vi kom scent, maatle

vi slaae den hele Tid. Klokken halv otte viste deji

10 11 12
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kongelige Familie sig; Kong^en, Dronningtm, Ma-

dame Adelaiije, Ludvig Phillips Siister, Prindsernp

af Nemour og dWumalc med deres Gemalinde,

Prirtdsessen al' Orleans, Prindsesse Clementine saml

den lille Comte af Paris, Ilerlugen af Orleans Son

og Frankrigs Kronprinds. I mindre Balconer ved

Siden af den kongelige saae nianHofpersonulel og

Corps Diplomaliqu!*. Del Hele var et prægligt Skue

og vil leve længe i min Erindring. Jeg kan ikke

sige, al Kongen Iiilscdes med megenJuLel, vel horte

man: ,Vive le R oi I'' men ikke med synderlig

Knthusiasme. — Kongen er ingen smuk JVIand og

del forekom mig, at han gik daariigt. Han var iJort

hvide Pantalons og fransk Generalsuniform saml

prydet med det rode Baand, Prindserne vare godt

skable og saae sniitkke ud, de hare ogsaa Uniform

og rodt Baand. Dronningen havde nogct særdeles

gracicusl i sine Bevægelser, hun var iffirt en lys

violet Silkekjole og hvid Tourhan; denne i Fore-

ning med hendes kridlivide Haar gav hende Ud-
seende af at være særdeles gammel. Madame Adc-
iuidu var ifort en lysegron Silkekjole samt en lille

hvid Coiffure og henyltede med fransk Ynde en

.stærk forgyldl Vifte, Prindsesserne viste sig i

lyse, elegant lirodorede Silkekjoler, bar Hais, Bloin-

f^ter illaarel og saae i det Hele laget meget nyde-

lige ud. Den lille Comte af Paris bar hvide Pan-
lalons. en hiaa kort Troie og derover en Slags
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spimsk blaa Kapt)ii. Uiiitcr Coiicerleii Idrv hele

Havcti praglfuldt' illuniineret, og Klokken ni lo^

Kongohuscl fra Balconen og gik hen i eii af Slot-

tets Fioibygninger for al see Fyrværkeriet, Fol-

kemassen gik i sammi; Retning og blandt den vt.

— Hvad init Oio da saae^ kan min Pen umulig

gjengive. Tanken -aldrig gicinmc, Fyrværkeriet

gaves paa Floden Seine og straalede i alle mulige

Farvespil, saa det Hele næsten fik Udseende ai'

Tryllcrie; thisaa langt som Oiet kunde naae, glim-

rede geinens Bredder af flere Millioner smagfuldl

ordnede couleurede Lamper- Meer end hundrede

Baade vare tigeledes iUuminerede med Lamper o(t

dannede en ArtFlaade. Tro smaa Slolle, ene be~

staaendc af LOuleurede Lamper, saaes paa forskjel-

lige Steder; Alt dello i Forening med Fyrværke-

riet gav virkelig det Hele Udseende af Fortryllelse.

Fyrværkeriet og Illuminationen skal have kostet

Byen 200,000 Francs. Hvor man end vendte sig,

herskede Munterhed ogGlædo, hiirtes Dands, Sang

og Spil. Alle offentlige Bygninger vare iUuminerede

og Folkemassen umaadelig; ikke destomindrc her-

skede overalt saa stor Orden, at det grændsedc til

Forbauselse. Alle gik saa rolige og fredelige Arm
i Arm og vare saa artige, som om Dn skulde see

Dine egne Born lege i Dagligstuen, lænkendo paa

at de ikke maalte forstyrre Papa, som sidder ved

Skriverbordel og sludeiTi- sin Pra-diken. Det
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simplere franske Pulilicum forbiiuser mig hver Dag
veii sin OpfOrsel — unge Knose spadsere saa ro-

lige som gamlo Leiiagcde MechiI, og Soldaten forer

ved hoi lys Dag sin Dame under Araien ligesaa-

vcl som Obersten, Haandværksdrengen sanvclsom

Mesteren, Tjeneren saavelsom Herren, ligcsomman
ogsaa !seer don simplere Ilaandvserker vg Soldat

tåge sin Plads ved Siden af livilkensoniliclst ele-

gant Herre paa de stijrreRcataurationer; naar man
i Frankrig kan betale, har man i alle Henseender

ligc Rettigheder. Flere comiske Scener var jeg

imidlertid Vidne til denne ARen; blandt Andet saao

jeg i hundredeviis Herrer, der havde Damer sid-

dende paa begge Arme, for ut de bedre skulde

Kunne see Fyrværkoriel. Klokken tolv var a! Fest-
lighed forbi, og kort lor den Tid vandrede vi hjem
saa trætto og mhnKtlede efter Dagens Bcgivenheder,
at jeg ikke for nogen Priis igjen vilde hcgyndt
tien forlra. Endnu maa jeg liifoie den Heniairk-

ning, at lie, der dOdc i Julirevolutionen, ligge be-
gravede paa en PJaiis i det egentlige gamle Pam,
der kaldes laBastille. Delte er en stor deilig

Plads ikke langt fra Notre-Dame, der liigTrollui-

rerne er belagt mod en Slags Composilion, der

ligner fiinslebet Graastecn. Midt paa Pladsen er
feisl en stor StStte, paa hvis Spidse man seer en

glimrende forgyldt Figur, forestillende Seierens

"Udinde, der velsignende udstrækkcr sine Arme
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i.vcr Pladsen. Fos Stollen, iler er ovncirklct at cl

smuUl Jerngillcr, læser man rélgcnde Inscriplion

:

,Til Ære for do rransUeIliirgere,dor vælj-

iiedc sig o,g stred fer at fors vare denoffcnt-

ligc Frihod i de mindeværdigc Dage: den

27-28dc og 29dc Juli 1830. -"

La Chapclle de Saint Ferdinand.

l>en edleste Simitcllied, dcti til lljcrlel meest

lalcnde inderlige dyhe Sorg fVonlstiller La Chn-

[lelle de Saint Ferdinand. Idel man indlræ-

der i Copcllcl, grilles man af en Vemod, en Deel-

tagelse, som vort Sprog er for falligt at BnileOrd

til al udtrykke - kan Oiets Taare og Læbens

Taushed kan udlolko, hvad man llilcr -ved at lie-

iTOlo delle SleJ. - Saint Ferdinand er el

lille simpelt Tempel, byggel i «del Sm.g og pa,

samme Plei, hvor den ringe Urtekræmmers Iluus

stod hvori Hertugen af Orleans, Frankrigs Kron-

pvinds, Hev indbragl, da han, idel hans Hoste blovc

.skye, don J3dc Juli 1842 bavdo gjort del ulyk-

kelige Sprang ud nf sin Vogn. Capollel liggor

ikko meget langt fra fAre de Triomphe d'Etollc,

paa Veien lil Kongens deibge privale SIol Nenilly,

hvor Kongcramilien i
Alnnndeligbed lager sin fer-

je Sommerbolig. Idet man konnner ind atPorleii,
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seer man et smukt lille Giiardsnini, forskjijnnel med

Buskads, hvori fmdes 2smaae simple eenetages Byg-

ninger. Til venstre af Porten kommer man ind i

el lille nydeligl Capcl, hvor man seer cnMarmor-

grav paa det Sted, livor sædvanlig Alteret er pla-

ceret. — Ovenpaa Graven hviler Hertugen som

Liig, og ved hans Hoved staaer en bedende Engel,

ligeledes Iiugget i Marmor. Denne Engel er ar-

beidet af Hertugens Soslcr, Prindsosse Maria af

Orleans, der er dod noglc Aar forinden hendes

Broder. Prindsessen havde sit eget Atteher og

hrugtc sin Meisel med kunstnerisk Færdjghed. Foran

Graven ligger et sortTcppe; ogpaadcllc staacr en

lille Bedcstol af sort Ti-æværk, hvis Pudo Prind-

sesse Clementine har brodcrct paa sort Bund mod
graae Figm^er og offret den lille Comte de
Paris, Hertugens ældsto Son. De Cvrigc Stole i

Capellet have sort Betræk med Solvgramancr, med
Undtagclse af to Bcdcstole, som ligeledes Prind-

sessen har brodcrct i graa Chattering, den ene for

Dronningen, den anden for Hertuginden. Disse tu

Stole stnae ligc foran et ChrislusLillede hugget i

Marmor, og er der paa Siderno anhragl et lille

usynligt Reilexionsspcii, hvorved man i Biiggrnn-

gen see^ Hertugen diicnde omringet af deii hele

Kongefamihe. Delte Olicnialeric er mesterlig ud-
tort og aldrig har jeg seet el Billede, der mere

smertehg har indvirket paa mig end delte. Man



28

seer Hertugen i en Urlclincmmers Værelse hvi-
lende paa en simpel rujet Mailras. Hans Kjole,
Ordener, Kaarde og Hat Uggo paa Bordet, og- det
bicge Hoved hviler i Læg:cns Haaiid. Kongen, i

en civil Kjole, knæler grædende ved hans liSirc

Side, og Dronningen seer man knæicndo ved den
venstre Side, trykkende sit Hoved med den dyhcsle
Smerte mod den grove Hovedpudo, hvorpaa ogsaa
hendes doendo Sons Hoved hviler. Ved Siden af
Dronningen staaer Madame Adliiide og iæiigero til-

bage Hertuginden af Nemour, Prindsesse Clemen-
lirte.Hcrtugeme af Monlpensier og d'Aumale, Alle
med del smerteligste Udlryk og taarcblændct Blik.

Paa den Side, hvor Kongen knæler, seer man en
Doel af Hofpersonalcl, og har det HeJe noget saa

hjertegribende, at jeg umulig kan beskrive det. —
Naar man kommer ud af Capellet, gaaer man lige

over Gaarden og kommer ind i (o Værelser der
ligeledes bære Fræg af den storsto Simpelhed

i

Forening med den dyhcste Sorg. Begge Værelser
ere hetrukne med graa Damask og- prydede med
sorte Borde, ligesom ogsaa Gardinerne ere graae
med sorte Fryndser. Alle Meubler ere sorte og
Divaner og Stole hetrukne med Graat. I det for-
-^te Værelse staaer et lille sort Caiunetsuhr der
viser den Time, Hertugen styrtede af Vognen —
10 Minutter (t.r 13. I det andelVærelse staaer et

lignende s<)rt Uhr, der viser Timen han dwie -
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iO Minutter over 4. — Li^eover for dotte Uhr
seer man et veltruffet Billede of Hans kongelif^e

Hijihed malet i Logemsstorrelse, hvor lian eriliirt den
Uniform, han bar, da lian kjiirte ud af Tuillorlerne

for at reise til Neuilly, Iivor lian skulde tåge Afskedmed
sine Forældre, da det var hans Bestemmelse at tåge
ligo derfra til Badet Plombicre, hvor hans Gemal-
inde og Born dongang opholdt sig. Dette Billede
fremsiaier en smuk, kraftfuld, livsglad Hand i sin
Brste Ungdom, og lian man umulig tænko sig en
storro Modsætning end dette Billede og det, der 4
Timor senere fremstilles paa liiint Malerio i Urle-
kræmmercns Slue. I disse Værelser aftrado do
Kongelige, naar de besiige Capellet, hvilket meget
ofte orTilfældet; man siger, at Hertuginden næsten
ngentllg er der med sine Biirn. Hendes Sorg skal
vajre sna riircnde og blid, al ilen slemmer alle Hjerter Ul
Vemod, hun er meget ciskoli Paris og omtales med
den inderligste Kja?rliglicd og Doeltagolse. Da
Hendes kongelige Hiiihed or Protestant, seer jeg
licrido olto i den Kirke, jog bcsSger, og don simple
Vndc, hvormed hun fremlræder, den Resignation,
hendes Aasjn ndtrykker, indgyder mig, kan jeg
tyernc sige, haado Beundring og Ærefrygt. Det
kan ikke nægtes, at denne Fyrstinde har fristet en
haardero Skjebne end Mennesker i Alniindclighcil,

idet hu» ikke alene paa en voldsom og grusom
Mando blev borovel en elsket Gemal; men paa
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samme Tid ogsan Haabet om at blive Frankrigs

kronede Dronning. — Hans Majestæt hur skjæn-

kct Urtekræmmeren en simik Boiig og giver ham

en aarlig Livrente, der er saa stor, at han og hans

Familie kan leve meget sorgfrit og lykkelig,

Nétre Dame.

Denne beromtc lurke ligger i Forstaden Saiiit-

.laquc og er hygget i det oltcnde Aarhun-
drede; den har et meget gammelt og ærværdigt

Udseende, men langtfra isaa pragtfuldt som f. Ex,

La Madclaine og Vint Saint Poul, der ere

hyggede i nyere Smag og slraale af ForgyJdning

og Forziringer; men de Billeder og Marmorslot-

ter man seer i Nfltre Dame har noget saa

ÆdeU, Skjont og Ilelligt i sin Fremstillen, at

man beskuer dem med dyb Ærcfrygt. — Jeg

stod der paa samme Plet, hvor Napoleon blev kro-

net, saae den Kaabe, han dengang bar, saae all det

Guid, han i den Anledning har skjienket Kirken

og blev aldeles blændet af saa mcgen Glands, Det

er All Sager, brugelige ved kirkelige Ceremonier

og tildeels prydede med Brillanlcr og Diamanter.

Ligeledes har han skjænket flere Alterdugc, indvir-

kede med Guid, Disse Ting blive opbevarede i Skabe

i et Slags lidetCapcI inde i Kirken, hvor man og-

10 11 12
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saa seer et i Marmor uiUniggel Liig hvile i en

iiahaalien Liigkiste o^ eii Danio, sl-aaeiidc i Bag-

grundcn. Anledningen til at dette opbevares her

er den, al en Dame af Huset Casambcrt, hvis Mand

var paa Reiser, dromte en Nal, at hun saae sin Ge-

mal i en Liigkiste, hvis Laag var halvaabcnl, at

Dodsengclen ,stod ved lians Hoved og Fedder og

hun selv noget læugere Ejeniet fra Gruppen. Post-

dngen efter fik hun Brev, al hendes Mand var dOd

samme Nat, som hun havde havl Min Drom; og
vakle denne Begivenhed saa raogen Interesse, at

Erkebispen formaacde hende til al lade den «dfore

i Marmor, — Erkebispen sees i en siddende

Stilling ligeoverfor, ligeledes ndhugget i Marmor, og

for ham staaer en Taltig Enke med sine to BOrn, ti)

hvem lian gavmild rækker en fyldt Pung. — Som
.jeg stod her slum aC Ærefrygl horte jeg med El

Orgelet blande sine dybe alvorlige Toner med Fræ-

sternes og Chordrengenes Sang, der holdt Biin ~
disse Toner kom saa overraskende og virkede saa

indgribende paa Grund af det Sted, vi befandt ns,

at del havde for mig noget overmaade iielligt og

hoilideligt, for ikke ,at sige oveijordisk. ~ Ho tre

Dame, der ellers ved sin Ælde synes at ville Irodse

Verdens almhidelige Ul)eslandighed, er dog ogsaa paa

en Maade smittet af denne Sygdom, idel den feigt

Iiorlvisker den ofdiide Herskers Navn, for at frcm-

hæve den Levendes; saaledes er overalt Tcgnel paa
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Kctserværdighedcii udsli-llet og seor man i dela

Sted Ludvig Phillips Naviielræk. — Jeg har for

ovrigt besogt uendelig mange Kirltor og fundet

dem alle mere og mindre smuklte; hver enkelt

kundf vist forljene en Besltrlvelse ; men om jeg

uleiligede Dig hermed,, vilde Du formodentlig ansee

iiiig for Iiellig, og dfl der er lutet, jeg i Gruiiden

synes mindre om, end at vise sig anderledes, end
niiin i Virkeligheden er, vil jeg kun endnu omtale

oji eneste Kirke, da den i Sondhed fortjener en
særegen Beskrivelse. - Den 15de August log

jeg Klokken 1 med Jenibnnen til Saint-Denis,
en lidenBy i JVærheden af Paris, i hvis Kirkehvæl-

vinger alle Frankrigs Konger ligge bcgravede, ligc-

fra Clovis til Ludvig den Attende. — Ved Byen
er for iivrigt intet mærkeligl uden Kirken, der er

tygg^et i gotliisk Smag og er i enhver Henseende
meget pragtfuid og sniuk; men aldrig er jeg dog
hlevenmere træl ved at see hvad der er smukt end
denne Dag; thi istedetfor strax al kunne heace de

underste Hvælvingcr, maaltø jeg lorst i lo lange

Timer liivannc en kirkelig Ccremonie, ene heslaa-

endc af Sang og Processioncr til Ære for Jomfru

Maria, Frankrigs Skydshelgen; og da omsider Præ-
t^ler og Chordrenge med Palmegrene og Fakler

havde passcret Kirken fejn Gange rundl, «g jeg

haabede at see mine Længslers Mual opfyldi, maalto

jeg endna vente meer end en Time ved Gitteret,

11
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der afiiolcr Chorcl fra Kirken, intien mit Folge eg
jeg bleve indlajtc; tiii der var saa utallig mange
Mennesker, der paa samme Tid vilde besee Hvæl-
vingerne, at jeg virkelig mistvivlede om nogen-
Binde at naae mit Maal, — Du kan troe det er

ganske piinligt saaledes at slaae udenfor et Gitter

-og «ee alle Andre ellerhaanden blive indladle, men
Kiv sukkende vente - kjendte Jeg min Fiende,
«kulde jeg finske ham denne lille Oval. - Om-
sider kom dog ogsaa Raden til os, og det maajcg
lilstaac, del var med uendelig megen Interesse, jeg
betragtedo alle disse Marmorgrnvc, paa hvis Laag
den Person i Legemsstiirrelse var udhuggel, hvis
Slfiv Graven indeslutlede. Under et og samme Laag
hviler Henrik den Anden og Catharina af Medicis;
det var rædselsfnldt at see denne Qvindes Tra,'k!

hvis grusomme Fard er os Alle saa bekjendt. Det
forekom mig, at den kolde Steen bar Prajg af Li-
dcnskab og Grusomhed, og jeg vendte mig med en
vis indre Gysen fra hende, lænkende paa, at det ei

længero var Menneskene tilludl at diimme haardt
om hendes Handlinger. - Klokken 6 var jeg
atter i Paris og lilhragtc Allcnen i en lille norsk
Kreds. — Jeg beundrer Paris, jeg er begeistret
over al den Kunst, her findes, jeg troer, at jeg ret-
færdig skatter all hvad her er godt; men del er
ei det elskto Hjem, ei de kja?re Venner; man troer.
«I Ueiser or Livets Liv - Ak, del er snarere dels
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Ruin, (ien vante Kretls, Hjciniiiets Sprog kan

crslaltcs ined ai Verdens Pragl og Glands. —

Saa undcrHg vcmndig siillc

Er orto Titten mig og lang,

Jeg vectl ei selv, men Toårer irille

I censom Time mangen Ganf,'!

Kaar liist jeg setr en Krcils af fil

Ret venligl, sptigcnile ol Icc,

Da bævcr jeg, liig Espens Bladc,

Ved rrcmmed, ecnsom mig at sce.

Der trjlles Trera en skriiiligt Glædc,

Jeg vil Hicd Sljrkc urliri staae,

Dog skal jeg ei som Barnet grade,

Fra Scenen moa jeg hurtig gaac.

\l Chateuu-Roiigc.

Cha teåu -Rouge, eller rellerc del nyo Tivoli,

ligger i Nærheden af Cheniin de fer du Nord, og

omringes af cii deilig liave, der tre Gange ugcnt-

lig er blæiidende elegant opiysl med Gas, og Klok-

ken ti afbrændes et glimrende Fyrværkerie. Midt i

Haven er arrangéret Plads for Dands; men i den

deollnger ingen Dame af den bedre Closso. dcri-

l^ff^
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moil seer man den saakaldto BeauMondd spail-

scre i Haven til Fyrværkeriet er endt. — Og-

saa icg har en Aften med Familien Dimpro besijg-t

Chatcåu-Rouge,og blovaldeles blænilct af don

lirillante Opiysning og de mange til Morskab ar-

rangeredo Sager; men livad der paa samme Tid

vakte min Alskye, var at see de i Dandsen dcel-

tegendc Damers Manerer. Det var kun Griseller

og i elet Heletaget Udskuddet af Qvindekjonnet, der

dandsedc; ikke dcstomindre bare deDragter inere

glimrende end mangen Grevinde. Der findes ikke

Farver saa varme, ingen Pensel saa ovet, at den

skulde kunne formaac at sige Dig, hvor disse Qvin-

dcrs Manerer ere vellystige, npassendo og forag-

telige; med Afskye vendte jeg mit Blik Tra dem,

og Uan umulig falte, livad jeg der var Vidne til,

at agtcde^Forældve bragte med sig' derhen deres

Ijortenanrigo Diiitre og lodo dem rolige staac tx^

betragle delte Skuespil — men det er fransk —
fra Barndommen vasnnes man ber lil at soe og fo-

retage sig Ting, som den ældrc Kone lios os vilde

blues ved, — For Ovrigt vil jeg langtfra ikke

paalage mig at dflmmc en heel Nation, og der gi-

ves vistogsaa Cireler, hvor Sæderne ligesanslrængt

Overholdes som i andro Lande, ja i mange lloii-

seender endog striengcrc. Ikke deslomindrc vil

jeg tillade mig at udtale min Mening om ],ivel i

Paris saaledes, som jeg har opFallct del. ~ per
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gives iiigPiiRcgel mleiillridlagolse, og der er vist

uendelig mange meget agledo Familier i Pnris, og

jeg har den Lykke »t være oplagel i en af disse

;

men det er ellers med Smerte jeg har horl sanddruc

Korlællinger om, hvorledes unge elskværdige Pigcr

paa 15—16 til 17 Aur bedrugc sine Forældre, for

uden deres Vidende at kunne ledsage deres El-

skere, hvorledes Koner skuffe deres Mæud, hvor-

ledes Mændeno vexelviis skuffe disse; og hvad kan

man vente Andet, saalcdes som Ægteskaber her i

AlmindflighedknYttes? — NaarPattercn er ICAor

gammel, underhandlcr Faderen eller Formynderen

med et eller andet ungt Mcnniskts Fadur — man

bliver enigo om Medgirien ndm dt, ungt, Minni-

skers Vidende — senere bluc disse undtrielledc

om Conlraclcn og forene sig — delte et nogot

saa almindcligt, at man horer trettenanrsgamle Smaa-

piger oHilale dures Bryllup honi noget ganske bi.-

steml. Naar den unge Piges ForældrL ikkt tn

rige, leve de ydcrst sparsomt for at samit Mtdgiit

til deres Dottre, ja man liorti dtin uidog si^e til

Bomene, naar disse med barnlig htr onsk( cltl-

ler andet Legeliii, en eller ntiden Luxusurlikkcl.

^det er hedre mil Barn, vi gjemme disse Fnmes til

Din Medgift, iKlcdeUbr nu at forode dem," og

Barnet finder sig taalmodig i sin Skjæbne. Naar

den lienge paalæukle Ægteskabsconlraet er under-

skrcven, da begynde Foreidrenc fBrst at nydc Li-
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vel og skJEenke sig selv nogle Beqvemmeligliecier.

— Ungdom og Skjiinhcd tåges her ikke iBetragt-

ning ved Indgaaolse al' Ægleskabcr, med mindre

disse Atlriliuter ledsages af Peiigosuiumer; i dette

Tilfælde har visselig ikke Franskmændcne stærkere

Tillwielighcd for hæslige Antiquiteter end andre

Halioner; men uendelig lidet Værd synes Livet at

have for en Pariser; derfor ere de sandsynligviis

«aa begjærlige eflcr at nyde Oielilikket. Daglig

horer man, at En eller Anden for den slorste Ba-
gatcl, en tdykkelig Kjajrlighedshistone etc. he-

rover sig Livet; der er ingen Dag uden man fisker

et Liig op af Seinen, ja man driver endog dellc

lil el Slags Nasringsvei — niau bclaler Enkelte ibr

om Aftenen at kaste En oller Anden ud i Seinen,

for al alter Andre kunne berige sine Lommer ved
at redde hines Liv, Mord og Dcdragerie er ikke

sjeldent at sec udtivcl her. Jeg passerede for

nogle Dage siden omtrent KlolUicn to Eltcrmiddag

enafdcmoestbcsogte Gadcr — ^Rue Viviennc"
og da jeg seer en usædvanlig stor Menneskemasse

forsamlet foran ctHuus, spiirger jeg om Aarsagcn

hertil, og faacr til Svar, at i dette Ku har et Men-
neske Irængt sig ind Ul den der hoende Banquier

og dræhl en Comptoirbetjent, fordi han ikke vUde

vcxle en falsk Banknote. — I disse Dage er og-

saa den skriekkelige Calhastrophe foregaaet nielleni

Hertugen og Herlugiuden af Praslin. Det er lor-
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iiioilentlig nvcrflodigt al indfijrc i disse Blade livad

man kan læse i alle Aviser — al Hertugon af Pras-
liti, Pair af Frankrig har ved 30 Kmvstilt Nullen

lil den 18 August dræM sin Gcmalindo,- at Ilerlug-

inden, efler alleSpoer, som enLovinde Imr kjæm-
[let for sil Liv, og al man har scet blodige Haar-
lokker Ulhiii-endo Hertngen ligge adspredt i Væ-
relset, forudcn mange andre Tegn, der tyde paa,

ul den arme Hcrtuginde med Forlvivlelse harkjæm-
pot for Livet. Hertugen Ijicv strax undcrkaslel

crimincit Forliiir og senere sat i Fængsol i Palaief

Luxembourg, hvor han fandt Anledning til nogle

Dage senere at indlago Gift, der kort ofler loraarsa-

gedc hansDod, hvilket befriode ham fra denSltan-

dal ofTenllig at henrclles. Den egentlige Anled-

ning til del Misforhold, der i de sidslo Aar har

været mcllcm Hertugen og Hertuginden, er et util-

ladeligt Kjærligsforhold, der skal have oxisterel mel-
lom Hans hcriugelige Hiiihed og deres BornsGou-
vernanle, Modemoiselle Luzy. — Den ulykke-

lige Familie eflerlader sig 9 B6rn, livoraf den æld-

sle Sun er 17 Aar og den yngsle Daller 9 Maane-
der. Hele Paris omtaler med Rædsel og Afskye

dotte Mord. Enhver folende Skahning maa smelle

hen i Vemod ved Tanken om de annc Born, ved

Tanken om Hertug^indens ærværdigo Fader, den

gamle Hædersgubbe Marechal Sebastiani, ved Tan-
ken om Hertugens gamle blinde ærværdige Moder
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— disses Smerle skal være san sonderrivende, at

Sicne kunne græde over den. Lykkeligviis eftcr-

lader Herlugen sig en betydelig Formue, saa at Bor-

nenes Fremtid i alle Fald er sikkret i pccuniair Hense-

ende, nicn deres Livs Lykke er dog brudt Tor

stedse. Den ældsle Sons Sorg skal være saa grænd-

selos, al man har Irygtet, for at han vilde herove sig

Livet. Marcchal Sebasliaiii har ladet aldeles tilmuro

det Værelse, livori llædselscenen foregik, for at intet

Spoer mere skal tjene lil Kriinnike for de Nysgjer-

riges Blikke. — Herliigindcns Liig hiev om Natten

uden mindslc Pragt, i en simpel Liigvogn, bragt

lien i Madelainkirken, hvor det er hensat i en af

flvcelvingerne, indlil det kan blive f5rt lil Corzica,

hvor hun altid har onsket at blive begravet ved

Siden af sin Moder, der paa en Reiseiltaliondiide

der. Herlugen blev ogsaa midt om Katten, for at

liindrc Folkcopliil), begravet paa et uk^endt Sted

paa on af de mindre Kirkegaarde. — Man ned-

river nden Skaansel elter denne AlTaire alle Gou-
vernanter, og meget Ledre ganer det ihke med

1'airsværdiglieden —
' naar den simplere Piibel er

uenig, horer man den udtordne mod sin Modstan-

iter; „Du er en Skurk, en Bedrager, en Tcjlpcr,

Du er en Pair afFrankrig!" — MademoiselleLuzy

sidder endnu arresleret, - hvad hendes Skjebne bli-

ver, veed man ikke; men viste hun sig for Oie-

blikket paa Gaden, er man overbeviist ora, at Po-
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belen meil Voldsnnilicd niasacrcredo hende. —
Hun blev igaar bra^t for Trihuiialet og- der blev
hun for forslegang underrettet om Hertugens DOd
og faldt i samme Minut bevistlos om paa Gulvet,
saa Forhoret maatle blive udsat. Man siger hun
er megel smuk og særdeles aandrig.

I
Unn letiE SqHuniber.

Btandt do Ting, der i disse sidste Dage især-
doloshed har fængstet min Opmærksomhed, er de
Deputeredes Kammer, der er beliggende paa venstre

Side af Seinen. Entreen er aldeles kongelig og

forskjonnet med deilige corintliiwkc Colonner. I

(len iorste Sal, eller egentlig VestibuU-n, seer

man magnifi([uc Marmor-Statuer, blandt hvilke Mi-
rabcaus, Casimir Perriers, Baliys, og Ge-
neral Fays. Til H5iro af denne saakaldto Forstue

er en stor elegant Sal til Albenytlclse for de Dc-
putercdo og til Venstre en Salon ene for Kongen;

denne er prydet med Fresco-Malerier, frerasliiicnde

Flodernes Gudinder som Rhin, Rohne, Iser, Seine

Garonne, Loire og tilsidst Middeihavel. Porhand-
lingernes Sal danner en Halvcirkel, forskjonnet med
fire og tyve hvide joniske Marmor-Soiler. Pre-
sidentens Plads, lilligemed Tribunen, er i Centrum-
met afHalvcirkelensAxcl, hvorfra mau seerPladse

TTfMf
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for 459 Deputerede, dor tilligempd Bulconen, hvi-

lende paa Colonnor, danne et Amphilhealer. Hvor

man vender Oiet hen, hlændes man at' For^yldrng

og elegante Decoralioner, — Bag Presidentens Stol

paa den Væg, der er iigeovcr for Publicum, seer

man et uhyre stort Oliemalerie, forestillende Ludvig

Phillip sværgende den «de August 1830 i de De-

puteredes og Pairernes Overvær al overholde la

C har te CGrundloven.) — Imellem Colonnerne

seer man to Statuer, den ene frcnisUllende Gud-
inden for den offentlige Orden, den anden for Fri-

htdcn, foruden disse seer man mange forskjellige

Ma^morsl^tuer, som Gudinden for Kraft, for Ret-

fd-rdighid, forSandhed og for Veltalenhed. Under
det store Materie fremstilles i ophoiet Billedhug-

gcrarbcide Frankrig, uddeleitde Kroner til Bclonning

for lioc Undersaattcr. — Her har Du et svagt Om-
rids afdtn Glands og Pragt, de Depuleredes Kam-
nier fremviser; — er det ikke endnu mere riigt

udrustet Pairernes Kammer, er del visselig ikke

mindre. — Fra denne Pragtbygning forer en deilig

Spadsergang Vandreren hen til Invahdcrnes Hotel,

der er hestemt til Alderdoms Hvile og Ro for saarede

og Icmlæslede Mihtære, — Dette Hospital er op-

rindolig grundlagt under Ludvig den XUId e s Regje-

ring, men senere meget udvidet og forskjonnct. For

Oiehlikket hehoes det af 3000 Invalider, der Alle

erholde iri Bolig, Lys, Veed, KlaKler, Næring,
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Medicanienter oo; Lægchjælp, samt en iidoii niaa-

nedlig Pengcintilægl. — Den fiirstc BeMitigsmand

over delte slore Hotel forer Tillei afGouvemeurog

staacr igjen under Krigsministerens Autoritet. Gou-

vcrucuren er secdvanligviis en af Frankrigs ældste

Mareclialcr og har denne igjen nnder sig en Ge-

ncralliculenanl, der er Hotellets Commandant; under

liam er igjen en Oberst og videre nedad; desforu-

den er der en Læge, en Chirurg, on Præst etc.

— Gouvcrnourcn har on aarlig Gage af 40,000

Francs, Comandantcn 15,000 Franes, Intendanten

12,000 Francs, Obcrsllieutenantcn 7,000 og saaledcs

nedad til den simple Soldat, der har 40 Sous maa-

nodiig til Tobak. En deilig Esplanade, beplantet

med Trær, danner Entreen til delte magniHque

Hotel, derdesudcn er omcirklct af et smukljem-

gittcr. — Straxman kommer ind af Porten, seer

man lige foran sig ved Indgangen til Kirken en

Bronze-Stalue afNapoloon, og er denne stedse pry-

det niedKrandscafEvigbedsblomsler, livoraf mange

ere aldeles friske, andre næsten sorte af Ældc,

hvilket forekommer mig er et skjont Billede paa,

atGencralion efter Generation evig vil mindc denne

store Erobrers glimrende Bedrifter. — I Kirkens

Hvælving er hans Slov indesluttet, og daglig arbei-

des paa en egen Gravlivælving for denne udOdelige

Helts Aske; men efter Sigende vil denne endnii

ikke blive fierdig paa flere Aar. — Onskcnde
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megut al see denne vertlensbcromte Mands Hvile-

sted og haabcndc ved et af Minisleren erholdl Passe-

port at naao dette Maal, sagde jeg Ul den, der

ledsagede mig, at jeg bavde en Billel for at see

Keiserens Grav, og lians Forundring herover blev

sea stor, at han rorslummendo udraalite „Etes vous

doncprinccsso"? — det \ar mig umuligt andel end

at lee af detle Sporgsmaal, og paatagendc mig en

incognito Mine, svarede jeg undvigende — non,

pas lout å fait princesse ; mais og fik

jeg den Trost, at jeg i saa Fald forst om en fire

eller fcTii Aar kunde vente at see Keiserens Grav.

Jeg maalte saaledes nitie mig med, ene at besce

Kirken og do flere Hundrede Faner, erobrede fra

fientlige Armeer, som der ere ophængte. — Den

fitijrste militære Orden hersker overall i delte Holel,

der ene og atene helioes af Invalider. Hvor man

vender Oiet hen, seer man i hundrcdeviisOldinge.

der enten have mistet el Been, en Arm eller en

Haand; Alle bære de Uniform, Alle sec glado og

lilfredse ud — dcels seer man dem sidde Gruppe-

viis i Haven, deels spadscrende i AUeerne og Cor-

ridorene. Fire til Fem beboe som oftest ecl Værelse;

men Alt har Udsecndc af den stOrstc Reenlighed

og Orden. I del Hele tåget har dette Hotels Ydre

saavelsom Indre et meget storartet Præg og besees

visl Bf enhver Reisende med den slorste Inter-
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Han 22(le SoptumLcr:

Paa en af mine Uilvandringer har jeg ogsaa

bcsccl Kongens private Slot Ncui]Iy;<Iettc er en yn-

dig ecnetages Sommerbolig, omringet af en deilig

Parlt. — Værelscrnc ere vislnok kongelige, men

bære dog Pncg af landlig Simpclhed. Pragtfulde

Malerier seer man der som i alle de ovrige Kon-

geboliger, dog er der noget simpelt og venligl

ved disse Værelser, der niinder om el lyklieligt

Familiehjem. I Dronningtms lille Boudoir seer man

indeslutteti forgyldlc Rammer de Ego - og Laur-

liærkrandse, hvormed Prindscrne som Bom blevo

kronede, naar de udmærkede sig ved sine Exame-

ner. — Det er alinindelig Skik her ved Inslilu-

tcrne, at de Born, der udmærke sig ved de aarlige

Examiner, blive kronede med en Blomslcrkrands og

erholde Fiittigliedsbelonnlngcr. Jeg har i Lobet

af Sommeren seel mangloldige Born, kommende

Iljern efter fiildent Examen, gaae igjennom Gaderiie

med deres Krandse og Præmier. Isærdeleshed seo

Sniaapigcr nydelige ud — de bære sædvanligviis

Iividc klare Kjoler, og naar dertil deres lokkede

Hoveder ere prydede med en Krands og Ansigtet

slraaler afLykke og Tilfredshed, harjeg altidmaat-

lel slandse for at bctragte ikke alene Bomene,

men ogsaa de henrykte Forældre og Venner, som

have ledsaget dem. — 1 den Omnibns, der forte
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mig til Neuilly, traf jeg sammen med flere Svenske,

ug anKeenile hverandre som Landsmænd, sluttede

vi strax Bekjendtskat». Isærdeleshcd interesserede

det mig at tale med en buhagelig ung Mand, Baron

G., der nylig var kommcn fra Italien og i tre Maa-

nedei" forgjæves havde ventet Elterrctnirig fra Hjem-

mel. — Fristende samme Skjebne som den ulyk-

kelige Baron sværmede og philosopherede vi sam-

men under hele Opholdel i Slottet, glemte saalcdes

for el Oieblik vor Længsel, og sagde hinanden til

Slutning et muntert og formodentlig evigl Levvel

!

— For et OicMik kan nian nok tilsyneladendc

glemme sin Smerte ; men senere, naar man er em;,

fremtrænger den sig igjen med fornyet Styrke.

Ol Du Naturens skjHnne Land,

]>u Kunstens stollB Sæde

Du min Begeistring vækkc kan,

Hv[ niegter Du mig Glædc?

Visl Solen her er mere vnrm,

Og Glimmer blændcr Oiet,

Mod FrnnUrigs Torme NorJ er orm i

Mon hist jeg var rumeiet. —

SkJOnne Tanker her man tolke,

Sproget laler man sna blOdt,

Dog liig 8tik af slebne Dolke

Har mig hine Tuner mbdt.
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Inlot Ppcneslrtg kon mule,

Hvor df!t namliis Siiicrto er,

Hitre Portneren udtalc:

"Fra Hjemmel inlol Brev der er."

Uimmel! Elabkens Toner Ifdc,

Skulde no der rierc Brev 1

Poriner ! Liir jeg TogncL Ljde,

Hvi saa alæiU Du Strengen rtv?

Siig, hvad har Du der i Hnnnden?

(iiel blandes, ei jeg seer; - - -

Rfirl Jeg ravned' ham i Aandon,

Nu jeg savner inlel mEer, —

Den 8do Ottoher 1817.

Hvis det slbd i min Magt at beskrive Dig Pa-

riscs Gatlcr, skulde det være mig en sand For-

noielse; thi et saatlant Cliaos knri Du neppe gjore

D\a nogelBegreb om. Oiet moder Jon niecsl bre-

kede Vrimmel af Tusinde og alter Tusinde Men-

nesker, der krydse hverandre, slode hverandre,

misunde hverandre, omanne liinanden, ja stundom

endog kysse hinanden, medens atter Andre gjorc

sig en Foriioielse af al undersoge, hvad Kæstens

Lommer indeholde. — Boulevarden, Parises fiir-

sle Spadseregaiig, strækkcr sig gjonnem hele Byen.

Den egentlige Gadc, paa hvis begge Sider der er
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plantet Alleer Tor de SpadscrenJc, er saa bred, at

sex til otte Karelhcr hunne Ujorc wA Siden af

hverandre. Træerne i AUeerne crc ikke meget

store og frodige, da de fleste af dem ero plantede

siden Aaret 1830 ; thi i Julirevolutioiien blev baade

Tner og Brolægning for en stor Deel oprevne og

odclagto — men Trotloirernc ere meget bredo

og ligesaa jevne og lladc som et polcret Bord,

hvilket gjor, at man kan vedblive at gaae i det

Uendelige uden al fole nogensomhelst Trælhed.

Man seer intet Huus hele Boulevarden igjeniiem,

hvor der ikke erBontique ellor Cait, og den Glim-

mer, den Pragl, disse Boutiquer fremvise, er min Pen

allior uijvet til at kunne beskrive Dig. Juveler,

ScUawler, Uhre, Bagværk, Coiifurer, Malerier, Frug-

ter, Blomster, Broderier, Speile, Meiiblcr, Att er

fremstillet med en saadan Sniag og Eiegance, at

jeg priser den lykkelig, der ingen Fenge har at

depensere; thi jeg kan ikke tænke mig noget van-

skeligere end her at gjiire et Udvalg. — De

Spadserende saavclsom deres Dragtcr ere hoist

forskjellige; Fliiicl, Silke, Musselin, Klæde, Merinos,

Flor, Hennelin, Blaalærred, det meest brogede,Du

kan tænke Dig, har man for sit Blik; Africanere

og Grajkerc, Nomiænd, Tyrkere, Amcricancre,

Spaniere, Engelskmænd, Tydskere, Franskmænd og

Russere; elegante og simple Toiletter, alt efterOm-

Klændiirhedcriie; men at diimmc cfler Physiono-
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mierne vandre dog Alle, af hvilkensomholst Nation,

Rang eller Alder, i glad sorglos Muiilorhed, indtil

en Gade deler Qvartjilet, og man skal over paa den

anden Side, da sættes ikke længere Formupn men
Livet paa Spil; thi fra alle Kanter krydse Voiturer,

og meget ofle seer man Damer i SilkelliJiels Kjo-

ler ufrn-illig gjore Savoyardhop og komiiio aando-

lOse styrtende over paa den anden Side. Naar jeg

selv er frolsl, er del min store Glsede at lee af

Andre, glemmende at der gives Oielilikke, hvor

jeg takkel være hine groteske Hop rcdiler mit eget

Liv. — Om Aftenen seer man Damer og Her-

rer overalt paa Boulevarden sidde iidenfor Caféerne

placcrcdcved srtiaae Borde for at indtago Forfrisk-

ninger, og del maa visselig være en misiindelses-

værdig Nydelse, som rolig Tilskuer albetragte don

Masse aflHcnnesker, der strdmme forbi — jeg ho-

rer altid til Massen, da jeg anlagcr det gavnligere

for Samvittigheden at promenere istedcllbr at indtage

Forfriskninger og sidde paa Stole, der ikke ofTres

gratis. — Rue de la pai x, der lorer fra Bou-

levarden til Rue Saint Honoré m. fl., er upaa-

Ivivlolig (len smukkeste Gade; allerede fm Boule-

varden seer man i Baggrunden la place deVen-
dume, hvor der er reist en Stiittc, arbeidet enn

af de Kanoner, Napoleon har erobret, og paa hvis

Spidse man seer en lignende Bronze-Figur af Kei-

seren, som den jeg omtalte i Jnvnlidernes Hotel.
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— Gaden, der er ualmindclijljred, svarer ruidkoin-

men til sit Navn: „Fred"; thi uagtet der vist og-

saa i den passerer uendelig mange Mennesker og

Voiturer, er dog sjelden Livet der i Fare, og en-

hver Vandrer maae ufrivillig standse for at betrakte

<ie udsogte og smukke Sager, man der i symelrisk

Orden seer frems tillede. — Dette Qvarlnl er efler

AUfs Sigende det dyreste; men det fremviser ogsan

en sand osteriandsk Pragt, opvækkcnde Onskel om,

at eie Crosus's Sl^atte. — Fra Place de Vend-
omclSres man ligelil Tuillerihavcn, hvor man
iigeledes stiiiler paa utallige Spndserende. I tu-

sindviis seer man der do nydeligste Bom lOIie om-
kring, fordrivende Tiden med Sp6g og Loeg, me-

dens Modrene sidde gruppeviis omkring i Haven

og arbeide. — Slottet er slorl ng pragtfultlt oir

beboes alliil om Yintpron af Kongefamilien. Fm
Tuillcriba ven kommer man ligc «d til den dei-

lige Place de Concorde, som jeg for har lif-

skrevelDig, og videre til les Cham ps-Elycées
Og TArc de Triomphe. Dctle er min alminde-

ligo Spadscorgang, og saa miirit har endnii aldrisf.

'Hin Slemniug været, at jeg ikke efter en saadau

Hecrcation har folt mig glad og boiroislret — Knnsl.

Naliir, Alt sepr man lier forenet. — Men hvis

j*'? lor dumme Andre efter mig sOlv, er der dog

Intet, der niere overraskende griber den Reisende,

end Palais-Hoyal. Dette i liistorisk Henseende

\\ml^ lllll|llllllll|llllllll|ll

10 11 12



50

f .1

saa bclvjendle Palais over^raacr i mine Tanker cn-

livcr Beskrivelse med Hensyn Ul Storrclse og Ud-

slrækning-, IForliden har oiiDod afdenno pragl- .

Tuldc Bygning værel Lcboct, fijrst afRichelieu,

senen; aCAuna afOslcrig og hendes lo SOnner

Ludvig den XIV og Hertugen a f Anjou, og

seer man lier den hemmelige Gang, Maz a rin sæd-

vanlig .beuyltede for at atleegge sine Besiig hos

Dronningen, ligesomjegogsaa tankefuld har gjcn-

nemvandrct de Værelser, Henriette af Eng-
land, Carl den Istes Genmhnde behocde, og derved

erindret mig de mange Begivcnheder, der knytte

sig til delte Tidspunkt. For Oicbhkket heboes ikke

delte Pnlais af nugen af de Kongelige, dog ort'

hine Værelser endnu pragtruldl meublerode, aldeles

jiom dengang de blevc behocde af Hertugen af

Orleans, Frankrigs nuværende Konge, hvis Bohg

dol har været fra 1814, det Aar han kom hertil

med Ludvig den XVIH, indlil Aarel 1830, da han

blev udnævnttilKonge, og han som alleFraukrigs

liegenter tog sin Bolig i Tuillericrnc. Palais

lliiyal er egentlig deelt i to Dele, hvoraf den ene

Deei er det Palais, jeg nu liar omtalt, den anden

(lg sliJrslcDeel er derimod inddeell i Gallerier, og

danne en umaadelig lang Suite af Bygninger, der

ere hortleiede li! Bouliqucr og Cafeer, og fremvise

disses Eiegancc og Pragt Pariscs nieest blæiidonde

Luxus, mcesl iidsogtc Toilelleudvalg. — Isærdelos-
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bod er det cl lSIoIL og glimrenile Syn at see dette

Elalilisscmenl om Aftenen opiyst, der dcsuden lt

fortierliget ved en meget stor Have, beplantet med

AJleer og forskjiiiinct med Fonlainer, og seer man

denne til elle Tider paii Dagen overfyldt med Men-
nesker, deels placerede om smaao Borde, for at ind-

iago Forfriskninger og læse Aviser, deels spadse-

rende, dccls lielragtende Bouliq uerne, deels gjfi-

rendc Indkjob. - Man kan gjerne sige, dette' er

den almindeligsle Samlingsplads for alle Reisende,
alle Orkeslosc, Alle dem, der for et Oieblik ville

glemme det Irivielle Verdagsliv og henflyttes i el

skjiinl Trylloland, hvor Fantasien ene bcskjælliges

med det Nærværende, glemmende saavel Fortid som
Fremtid. — Kommende «d af Palais-Royal har

man kun nogle fiiac Skridt at furtsælte, og man seer

det mindeværdigcLouvrc ligge foran sig, der er

ligesaa mærkværdigt ved architeclonisk Skjiinhed og
Hlogance som ved den rige Samling afKunstsao-er

det indeslutter. Aldrig passerer jeg dette Slot,

udenat jeg maa lænkcpaa Chalharino afMedicis og
Barlholomæiisnallen ; endnu seer man den Klokke,

"ler gav Signalet, lil al Blodbadet skulde begynde.

"g i slum Belragtn ing har jeg oflc slaael foran dv

Vinduer, hvorfra Carl IX udgav Befaling ikke al

shaanc en eneste Ilugenot. — Om de store mag-
iiofique Gallerier, (ierindeslulleMalerisamUngcn, vil

Ji'g ikke engang Ibrsiige al g^ivc Dig nogen Beskri-
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velse, ligcsaalidt som jeg forstaner at udlalc miii

OYIT leMusée de marin, le Musée cgryptien

fcii d Ue Alt er af saa kunstnerisk og uilmærkcl

Varl at ili-t maae sees Tor al kunne opfatles. —
Mtd Tal nu md ghed maae enhver Reisende er-

kjendr il nit hvad Paris har at fremvise afKnnst-

I or «kl (1^ *ikjont gives der den Fremmede Anled-

T ti at i^ce til at studere, og seer man i Hun-

dre leviis Kunstnere og Knnstncrinder daglig vaTO

licskja?lt]gede i Gallenerne i Louvre med at alcoitiere

I-n Deel af disse Mestervasrker , llgesnni do, der

studere BiliedlitiggerkmiBlcn, ere beskjæftigode med

iletle Arlieide i de nederste Elager. Fra Kt. 10 til

4 kan enliverRei-sendelicsce Louvre, iidcn andet

Adgangstegn end sit Pus; men kun iivcr Siindag

ere disse Museer aabne for Byens' Iiidvaanere. Jeg

liar varet der enkelte Sondage ; mon er der da en

saadan Menneskemasse, at man neppe kan tramge

sig frem, og det naglet alle Staffelier og Paletter

(len Ilag ere fjernede. — Ligesom Maleren. Billed-

ijtrgeren ng Mecanikeren i Louvre kuuno sec

Cjenslnnde deres Fag vedkommende, niere fuld-

konine end den rigcste Faiitasio kan lænke sig,

>MaIedPS har Mineralogen, Naturforskeren og Medi-

sineren den hcdissle Anledning til al uddanne sine

luindskaber og Tillenlei- ved al hesOgcJardin

iles Plan les, hvor man Onder forenet etCnhinel

;iualomique,etGiillcriezooU]gique,elGaile-
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rie bolaniqiie, el Bibliotheqiie, elMeiiii-

gcric store Drivhuse og en meget lulstrakl Ha\t;

eller Park. Detlc store herlige Etablissement er

egentlig grundet af Ludvig den XIII, senere har

Napuieon og tilsidst Ludvig Phillip depcnscret

enorme Summer for at fuldstændiggjore del, og frem-

stiller nu Jardin des Plantes den storsle oy

kosliareste Natursamling, Europa kan fremvise. For-

uden den store Lotiiniske Have og de fiir nævnli-

Gallerier er der clLaboialoriuni, hvor der holdes

offentlige Forelæsninger over furskjelligo vidcn-

skahelige Grene — disse hogynde i April og endt-

i August, og da det i Frankrig ikko er indsiirænket

til Uorrcrne alene at uddamie siuu intellectuelli!

Evner, har jeg meget oflc bivaanet disse Forelæs-

ninger og altid fundct, atdcn Tid, jeg harhenytlet

dertil, liar været vel anvendL Haven er meget

stor og forskjiinnet med uendelig mange Blomster

samt de herligste Alleer og Lysthuse, hvilke sidsli!

man altid seer opfyldt med Mennesker. — Spad-

sercnde omkring i Haven seer man alle iimlige

Sorter Dyr, fra den store Elephant til den lilli'

Stecngcd, ligesom man i Fuglenes Classe seer alle

mulige Storrelscr fra de forskjellige Verdensdele.

~- Det vilmaaske være trættende for Dig, om jeg

'loiagligere beskriver Dig dette Etablissement, og
^il jeg for idag sige Dig Farvel, overbeviist om
1' Du med uendelig mcgen Interesse gjentagne



Giingf, selv vilde hesogc det, om Du som jeg^ Icvcde

i (iets Nirrhed. —

Den 30ia No»(?nibcr.

Disse Linier skrives Tra en anden Bolig-, om-
ringet af en anden Kreds, bcsjælet afHaabels lyse

Farver, begeistret af venlige Væscners uiniodsEaae-

lige Indvirkning. - Den 12lc Octobcr forlod jeg
Familien Dimpre for at lage Ophold hos Familien

Clair, boende i Rue Saint Honoré, der er Con-
Irum for Parisos Forniiielser, Spadseergangc, Ele-

gance &ct. dog maa Du ilike troe, at detlo Sid-

sle hur ledet mil Valg med Hensyn til mit nye

Hjem, der for ijvrigl gjerne kan kaldes Viisdom-

mens Tempel, Monsieur iS: Madame Clair, der

Begge ere meget gamle, have for adskillige Aar
siden fristet den haardo Skjebne ved uheldige

Conjunclurer at lahe en belydelig Formiie, og have

nu ingen anden Indlæglskilde, end hvad deres tre

Diittre kunne erhvervc ved Underviisning; og med

Beundring og Hoiaglelse maa jeg erkjende, at

Mesdames Clair ere de elskeligste Lærerinder,

begavede med saa udmærkede intellectuelle Evner,

berigcdemed en saadan Skat afKundskaber, at jeg

aldrig har kunnet danne mig nogclBegreb om, al
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Damer kunne være i Besiddelse af en saa udslntkl

videnskabelig Dannelse, forenet med saaniegen

elskværdig Qvindelighcd, hvis skjoiinesle Snijkke

dog liestaaer i den barnlige Omhod, Opmærksom-

hed og Kjærliglied, hvormed de lyksaliggjijre deres

gamle Forældres sidste Dage. — Disse Damer in-

Ibnncre efter en hos os aldeles ukjendl Methode,

anerkjendl og anbefalet af det kongelige franske

vldenskabelige Facullct, der kaldes M é t h o d e M ii é-

moniquc Polonaise. Denne Melliode er alde-
les forskjellig fra a! anden Underviisningogi mini'

Tanker saa fortrinlig, at jeg daglig arbeider med
min Sjæls hele Kraft for ret niiiagtig al kunne op-
falte den i alle sine Enkeltheder. Eleven lærer

elter denne Methode paa en bcundringsværdig let

og behagelig Maade at anvende sine Tanker, og
samler i et ganske kort Tidsriim utallige mange
Kundskabcr, der for bestandig bindes til Hukoni-

meisen; ja jeg tor med Vished paaslaae, at en

opmærksom Elev erhverver sig, ledet af denne lette

1'allelige Methode, flere Kundskabcr i sex Maaneder,

end man almindeligviis paa en træltende Maade

erhverver sig i lo Aar.

Jeg har, siden jeg blev indfiirt i denne Fami-

liekreds, gjort mange interessante Bekjcndlskaber

">g er det mig en sand Gliede at kunne meddele
r*ig, Ht hvad den Reisende i Alniindelighed bcrcller

0"! Pariseriivcl, som oftest er en fcilagligRedom-
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meise al' delle herlige I^aiids Sæder. Demie Tale

lorokoitinier DijT vistriok nogel dnslig; men da jeg

selv har vtcrot fiirt bag Lysol, og tidhgere omlall

PariSCrsa;demc saaledcs, som enhver Reisende al-

niiiideligviis læn?r dem at kjende, aiisccr jeg del

næsten nu som Pligt, ledet n? egen Erfaring, at

give Dig et rigligere og sandfærdigere Begreb om
rlennc glimrende Hovedstads Opdragolsessystem. —
De Reisende, der sædvanlijfviis kun opiioldc sig

rtogle Ugcr i Paris, har som oflesl ikke Anledning

li! at gjorcBekjendlskab med de egentlig dannede

elegante Franske — de bcdiirame Paris elter de

oirentligc Forlystelsessteder, efler de Mennesker, de

komme i Berorclse med i Hoteller og Bestaura-

liiincr; men der er visselig ikke HumlingssleJet for

den elegante Verden eller Sædernes Reenlicd. —
De virkelig dannede Franske, hvoraf der er uen-

delig mange, staae paa et langt hOiere Udviklings-

trin, end man i Almindciighed hos os liar nfiget

Begreh om, og de unge Piger blive langt stræn-

gere opdragode her end hos os, og have langt mindre

Frilicd og mindre Anledning til Forlystelser end

hos os. Aldrig seer mon en ung Pige, der er

Dalter af dannede Forældre, gaac ene paa Gaden,

sjelden ellor aldrig faaer hun Tilladclse lilatbcsitgc

Tlieatrene, og under ingen Omsttcndigheder viser

liun sig nogel Sted uden al viere ledsaget af sin

Maina, Papa, en ældrc Slæglning eller god Bekjcndl.
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Meget ofle tilbringer Moderen Leie Dagen i Insti-

lutet med. sine DoHre, ja der er de Modre, der i

Lobct af en tre å fire Aar aldrig en Dag forsiimme

at bivaane Datterens Undorviisningsltme. At dette

ernotorisk Sundlied, kan jegpaadct samviltiglieds-

luldeste bevidne, da jeg daglig selv er Vidne til

denne moderlige Omhu. — Unge Damer 17 — 18

— 19 til 20 Aar decllage hor i Undcrviisningsti-

menie; men ikke En forlader Pcnsionen, lorend

der kommer Sogen fra Hjemmet for at ledsage dem.

Forholdet mellem Eleverne og Lærerinderne er i

Alraindelighed meget elikeligt Iicr i Frankrig og er

ofte Gjenstanden for min Beundring. — Jeg har

under mit Ophold i Paris besiigt mange PenKioticr,

men i del Hele laget fundet saarc faae der behage

mig. Pensioncrnc her ere i Almindolighed endog

af de Franske ansocdc for slette, og jeg troer med

megon Gnind; men ligesaa upaatvivleligl er del

ogsaa, at der hlandt den Masse af Institutter, som

her er, findes flere, som ere udmforkede, og har

jeg havt Anledning til al kjendc nogle af disse,

il« Mcsdames Clair ogsaa undervise enkelte

Timer i andre Fensioner efter den omtalte Melhode.

Da detlo er de forsto Linier, jeg skriver Dig

til fra mil nye Logis, maa jeg gaac lidt tilbagc
i

Tidutt og presentere Dig den sidste Scene, jeg op-

levede hos Dimpres. Du veed, jeg forlod Norge i

Selskab med Friiken N., og at vi Loede sammen de
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lorsle 3 Maanedor hor i Paris — senere vandre vi

paa forskjellige Veie — hun Rikdommens gyldne

Slie, jeg' studerende Diogeneses Viisdom i Fore-

ning mod hans Afholdcnhed. Han gik ved hoi lys

Dag med Lygle i Haanden for at lyse efter Men-
nesker og fandl Ingen, jeg bruger alle Parises

samlede Lanterner lor at soge efler en eller anden

Naliobs lable Pengepung, men liar det lilføUeds

nicd liiin Viismand, at jeg soger udcn at finde.

Hvad jeg derimod ikke har siigt, men Tundel -
gjet engang! er— en Laurbærkrands ; og sid-

der jeg her liig andre faltige Poeter paa et lille

Tagkammcr med Fingre saa stive.som frosne Kaal-

stilke, medens det lokkede Hoved er prydet med

hiint Symbol paa Sjælens Varme. Min Reisecom-

pagnon, der onskede al give mig en Souvenir d*Amitié

valgte i el Lune al" Munlerhed at krone mig, som

hun sagde, til Tak for hiint lille Digl, der over-

eenslemnionde med hendes Folelser ogsaa udlryk-

ker min Længsel eiter Hjemmet. ~ Jeg fandt,

.som Du let kan hegrilie, denne IdeC yderst latter-

lig; grob sirax min Pen og skrev nedenslaaende

Linier. -

Sukn itiiliU Dg ir>nllf.'t slraaliT,

Saa Jeg Varmpn n(1p[^e l.ialcr,

Glad Hjprlct ba

Og Jeg har gltiul iil Verdpi
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Laurens Krone her for mit Blik

Ei for hiiiU lille Digt jeg fill,

Herom BtcmmcD i mit ludre,

Lader Haabcta Seerne Uuilre.

Naar Gud seer ind i Sjælcns Dyb,

Han dOmtner mildt dot mindsle Kryl»,

Og Hau bcliinnor oflo stort,

Hvad BVHgl mcti redeligt er gjort.

Hvem il giver vel den Tanko,

Glad sea Næslcns Hjerte bnnltc?

ficl giOr Han gom fra det Hiiie,

Seer All med stadigt Oiu.

Og Jeg vil Irce For yisl og samlt.

Al om jeg MaalcL end «i fandi,

Big nitid handle Ijl Behag,

Villien hroiiel Iilcv idag. —

Den 2dcn lleccinlicr.

Nu da Aarslidcn er mindre blid, ernæres vi

i'_> alle af Sommerens Forraad, og vil jeg efter

licnne btUedligo liitroduelion itlag- underholde Die
"ti(!(i Erindring-er, opbevaredc fra hiin gyldne Pe-
'iode. — De nydelsesrigeslc Timer, jeg Imr ople-

"
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vet her i Paris, ere upaalvivleiig den Dag, jeg be-

stilte Versailles. — At jeg har seet delte be-

rijmte, dctle glimrende Versailles, som saa oRe

har været Gjenstanden for mine dristigste Onslter,

forekommer mig næslon som en skjiin Drom, hvis

venbge Billede aldrig kan udslettes af mit Minde.

En yndig Septemljcrmorgen, prangende med Som-

merens fulde Glands og dog allerede smykkolmed

en Dee! af Efteraarets Attributter, tog jeg med

.lernbanen til biint liislorisk bcriimte Tallads, og

liilet bar mere henrykt og fortryliet mig end at

passere disse deilige Egne, hvor man, saa langt

Oiet kan naaf, seer Flader med Viinranker hoiende

sig for Vægten af do herligste Druer. Soin Land-

inanden hos os med Haab og Glæde bctragter sine

store rige Kornmarkcr og Pototosagre, seer man

hor Franskmanden beregne Udbyllet af den rige

ViinhSst, som isærdeleslird iaar har værel meget

overilodig. — De Dage, livor de Heisende saavel-

sora Pariscrindvaanerno isærdeleshed stromme ud

lil Versailles, ere de enkelte Siindage, hvor de

store VandfaJd, som Franskmanden sige, ^lege,"

eller rettere vise sig i sin fulde Pragt, og for hvis

'rilva;relse vi kunne takke Ludvig XIV, der ber

giver os et tro Billede af, i livilken forbausende

Grad Menneskets Genic ved udholdcnde Kraft kan

beka.'mpc Naturen, idet denne pragtelskendf Fyr-

ste ved utrolig Flid, Kunst og Pengeudlæg har la-
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det hullede i magniruiue Mamorkar Vandkiider,

livis naturlige LiJb have en aldeles modsat Retning.

— En af hine Siindage valgte naturligviis ogsaa

jeg for at beundre dette Vidunder al' Kunst, og

befundt mig den Dag i et lille Selskab af omtrent

40,000 Mennesker. — Endiiu i Bcgyntlelscn af

Ludvig den XIII Regjering var Versailles en ube-

tydchg lille Laudsbye, hvis eneste Kirke man an-

tager var hygget 1084 — men de betydelige Skove,

der omgive delte Steds Bcliggenhcd, have egent-

lig givct den iiirste Anledning til denne Byes se-

nere Pragt og Rigdum, da de Kongelige stedse

her have havt dores aarlige Jagtparticr. — Man

forUeller, at Ludvig den XIII var don Regent, dor

her fiJrst lod bygge et lille Jagtslot, senere on

storrc Sommerbolig, cg at Ludvig den XIV Aarot

1660 bestemte sig til al lade opTore delte Verdens

Underværk, som endnu Tusinder beundre, skjijndt

del allerede saae sin Fuldendelsc 1672, samme Aar

hiin beromte Konge ber log sin Residents, og der-

ved slemplccie det som Samlingspiadscn, for all

hvad dor var Sii^jont, Elegant, og glort; Lykkens

Maal paa hiin Tid bestod for en slor Decl ene i

at erholde Bolig i oller om Versailles. — Ludvig

den XIV beboede detle Slot, indlilDoden forenoile

ham med hans Forfædro i Saint Denis, og vide vi

Alle, at Versailles ogcnUige Glandspunkl har vieret

tinder denne Kongos Regjering. Senere havde

TTfnniTf
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forskjellige Regenter for en Deel havt deres Re-
sidenlser i Paris, og- havJe saaledesdellepraglfulde

Slot i Tidens Slroin tabl noget af sin fordums Yp-
pighed, indlil Ludvig Phillip igjen har ladet del

restaurere, og viser det sig for Oieblikket i For-

tidens fulde straalendc Glands. — De Værelser,

der i hiin Tid gav Gjenlyd af Paukers og Trom-
peters Lyd, af Selskabslivcts muntre Sp<>g og Ly-
stighed, af Kjærligheds berusende Sangc og Kjær-

ligheds qvalfulilc Suk, ere nu omdannede lil el

riigt Rillcdgnllerie, hvis kunstneriske Vicrd de Fær-
reste forstaae at skatte. — Samlingen Lestaaer

egentlig lifBalaiJJerjPortroiter, Byster, Statyer,Vuor

af Slolte og Soslag ; dog vil jeg forsiige at give

DIg en lille Idee om livad der isærdeleshed frem-

hæver sig, og tiltaler den lause Beundrer. — Det

forsto, der mitdcr vort Blik, ere de store Balailler.

som lige fra Monarchiels Begyndelse indlil vore

Dage have udiideliggjort den franske Armce, alle

de mærkeligste Begivenheder, deropbevures i vore

historiske Aarbogcr, Begivcnhedcrne under Ludvig

den XIV Regjering, de Seire, Frankrig vandt som

Republique, alle Napoleons Kampe, Bcgivenhederne

under Ludvig XVIII og Carl den X, Rcvolutioncn

1830, Ludvig Phillips Regjering m. m. Efter delte

Gallene seer man en umaadelig Samling af mær-

kcligc Personers Porlraiter, blandl hvilke alle Fran-

krigs Monarker lige fra Rigets forsto Konge, indlil
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Ludvig Phillip, derpau allu de «verste Feltherrer,

alle Marechaler, blandt hvilke hoisalig Carl Johan

straaler i sin iulde Kraft og Styrke, derpaa Lan-

dets fttrste Generaler og ovrige beriimle Militaire.

— Erter denne Samling kommer man atter til et

umaudelig stort Gallerie, indeholdendc beromlc Fyr-

ster, Vidcnskahsmænd og andre mærkelige Perso-

ner fra Europas ovrige Lande, og seer manCarlV
ved Siden uf Frants 1, Prinds Eugen ved Siden

afVillars, Marie Therese ved Siden af Fre-

derik den Store, Leon ved Siden af Riche-
lieu, Newton ved Siden af Dcscartes, Alficri

ved Siden afCarneille &ct. — De Gallerier,

der opbevnre Mannor-Bys terne og Slatyerne, ere

ligeledos af en utrolig Udslrækning, og fremvise

de slijrsle Meslcrværker ; LIandt Andet alle fran-

ske Kongepcrsoners Grave, livis Billeder man soer

udhuggede i Laaget af Kisten, og; fores Tanken

uvilkaarlig ved Beskuelsen af alle disse Kunstsager

lilbage til Historiens forsto Tidspunct, idel man

forslummende riiaa erkjcride, at Ludvig XlVdes glim-

rende Pallads ihdcslutter Frankrigs kostbareste

Skatte. Slottets store E n Iré e er forskjonnet

med sexlen Marmorslatycr til Hest, hvoriblandl

man seer Ludvig XIV omringet af Duguesclin,

der ved sin Kraft og Styrke glimrede som Seier-

herre, Bayard en Ridder, paa hvis blanke Skjold

ikke fandles en eneste Rustplcl, Turen ne og
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C n d é, bcromte Generaler ;Duquesne,Duguay-
TronJn, Tourville og Suffrcu, beromto So-

helte; Suger, Sully, Richelieu og Colbert,

udodeligc Ministre, samt Marechalernc Masséna.

Jourdaii, Montebello og Trévise, iJcr ere en skjiin

Forening af hiinl Aarhundredcs glimrende Slorlied,

— Blandt de store Pragtværelser beundrer man
isærdeleshcd Kroniugssalen, le Salon de Diana,

to Salon de Mercure, le Salon dcMars, og

lo Salon d'Apolion, der var den Sal, hvor

Ludvig XIV inodtog Ambassadeurcn fra Siam og

og Ainbassadoiiren fra Pcrsien. — Fra di>nne kom-

mer man til den store Riddersal, dqr atter fiirur

Ul en pragtfuld Sal, hvis Vægge næslen ene bcslaae

af Speilglas. Kroniken fortæller, at delte var hjin

Konges Yndlingsværelse, og seer man paa det

hvelvede Tag al Datidens heromtestc Kustnere have

gjort sig udodeligc ved der at lade deres ijvede

Pensel fremtrylto denne Monarks glimrende Seire.

— Diandt alle disse herlige Mesterværker kvitede

isærdeteshed mit Oie med utindelig megen Interesse

paa Madame do la Valioros yndige Billede,

hvis beskedne Plads jeg cfter megen Siigen fandt

hag en Dor, jeg forlængst havdc passeret. Jeg

har attid tænkt mig denne Hertuglnde som blæn-

dende skjon, dog ikke saadan, som jeg nu har

seet hende, med delte dromniende Udtryk, med

denne uendelige Ynde, med delte urorklarlige Blik,
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der med magnetisk Kraft fængslcr den licnrykle

Beskuer. — Tro ikko kjæreste Lina! jeg nu har

givet Dig en noiagtig Beskrivelse af Versailles; nei,

min Ledste Veninde, dette er kun cl svagl Skyg-

gebillede, af livad Virkeligheden fremstiller, af del

Billede, dur lever i min Fantasic ; men da der er

Jigesaa mange forskjelUge Meninger om hvad der

begeistrer, som der or Individer, der bole sig un-

der Begeistringens Herredomme, frygler jeg for at

Du ikke altid kan dele mine Anskuelser, og vil

derfor ikke nu længere trætte Dig med et og sam-

me Thenia. |— Haven, de store, verdensberomle

Vandfald, de skyggefuldc Alleer, do herlige Oran-

gerier, de lo yndige Trianoer, Ludvig XVldcs og

Marie Anloinetfes Yndlingssteder, der ligge skjulte

i Parkens mecst skyggefulde Alleer, henrykke, for-

trylle Beskueren; men om jeg end vildo skildre

Dig alt dette, vilde min Beskrivelse dog kun hlive

et mat Gjcnskin af Virkelighedens "Vnde, af don

Erindring, min Indhildningskraft opbevarer, og vil

jeg derfor venhg bede Dig forskaane mig for den

Oval, at see el utro Billede paa Papiret, af hvad

der i mit Indre omgives af en straalendc Glorie.

Madame la lUroimc de Lapcrrierc.

Hver SifrnlaeMflcn hir er en lille Soirw

Men sist Opiysning ug ingen Tlic,
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Delle rr ilcsværro Skikken her i Huser,

Og skal man blive lidl beruset,

Da [aires der kun paa Fantasiens Druer,

Som siEUes op og ned pnn Skruer.

Loeg, Borlspil, Dauds, Ordspil, Sang og Cenicr.tcriTi

Æslclisk herlig DeelamcrcD,

Teiler uafbradt den hele lange Arten,

Og sviRkker ofte SJælekraltcn,

Dog — dtic paa Ærens Mnrk, er som en Seier stull;

Ingcnsindc jeg rillndcr holdt,

Al man i Sjdcns Lanilc lovcr indbilsU troe

Aandskraft ei i Nordens Hjerter boe.

En Arten, det er alt meget længe siden,

Jeg husker ikke nflio Tiden,

Da i en SllketlOlels Kjole Irædcr ind

Let og jnriig som en Zcphjrvind,

Fm Baronesse Kmma de Laperricrc,

Med aristocratisk noble Air.

Der bliver Larm i Leiren, Alle biiiu Kun:,

Stille lioldcr jeg mig kun i Lm;

Dog — et Minut, og um. Kaminen i en Krerls

Slddo Alle muntre og tiirreds.

morfor Jiendes Naudes Bllk hviler stift paa iiiip

Uetic ene jeg begrilier oi,

Da liiscs Gaaden, da pludsclig jeg hiirrr

Om lis og Snee man Talen rorer,

Jeg l;tlcr skarpt; thl med mcgen Interesse

Parlercr vores Baronesse;

Tilsidst hun nnndig adresserer sig til mig;

Dette iiieblik jeg glemmer ei;
,

Thi Ak! for hele Selsliabct jeg Arme maae,

Som et Phænomen fra Norden stnae,
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limm a vidslc, det var et Land, hibfi talder Nunl.

Uior.Grarvlinge, BjOrn og Ulvc boer,

Men at seo Mennesker fra Kordens kalde Pol,

Dromlo aidrig dunne franske Sol. —
Vi lulte derpaa siden om Mangt og Meget,

Og hlcv lilsidsl Charadcr leget;

Vill og Viisdom sfirudlcde fra Alles La?ber.

Nu >ced jeg Angest ikke driBber;

Tbi da Frn llaronessc ile LoperriArc

Spergo r hvor min Eloquence er,

J«g troer at FMciandctB Hicder sloner paa Spil

Taler hende derfor dristig [ii:

,1 Deres Sclskab jeg glemmur at beklage,

^Mit Ffirsto aldrig vil behage,

pAi forblive rolig trofast i min Lamme,

„Vil allid Ull i Verden kommo.

,,1 Thalias Tempel alsker Jeg mit Andet;

^Men i mit BiRgor blov ei blandet

,.ncn uendelige Fryd og stille Glædc,

„At have der et sladigl S^de.

„Det Hele glemmer jeg tor Oicblibkets Nu

pMin Tru Baronesse! pres de vous.*

Nu mit Land var raiddat; jeg horer him Uloge,

Alle raabc ud: „det er rUorlogc!" '

Nu nogtc Dage svinde som et Lynglimt hen.

Hendes Naade kommer da igjen.

Var sidsle Gang hun kltedt i Yndlgheds Geiandt

Nn jeg hende som eii Engel fandt.

• I Charader lage de Franske, ikke Hensyn til Orthogra-

phicn, kun (il Udtalon. i'hor — Guld-Loge— Thorloge

Uhr — Timeglas. —
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Hun furer cnc Ordet, jeg er ganske stum,
Slor Fonjinlriiig gjflr som ortcst dum.

"Jeg Ijar", sna min Uuldgudinde yeiilig laler,

"Fri Adgang 1 Talias Sa[er

Car tous lesjeudia Ministeren mig sender
'En Loge, som jeg selv anvender,

"Og da Dl. er sltildt fra Dine Venners Arme,
-Saa kom, lad Sjdens Dig opvarmc,

"1 min EyuipagB vil jeg Dig ftflieriio

Torgjives skal Du aldrig venlc,

"Snart fQrar jeg Dig hen i O|i.^ro comique
"I Frnncais, alt som jef; Logen Ck.

"lafwn goae vi i Opera naiional
"Detle er en nj. og licriig Sal,

"Spillet der er mindre godl; men lidi Dands og S,
"i>'6ier man sig med eii enhelt fiang,

"Jeg agler ei at gjiire noget Tojietlc.

"En Fliiiels Kjole er mccr end nei,

"Satin la Reine og Moiré gaacr »isi ogsaa ai,

"Blot loujours Ic vaieaicut moiita,a
"Flor og Atlask bruges kun i Italiens.

"Va;r hun ganske simpel (ille Ven."
Mil Svar var dette: "Da Du elsker Simpeihcd

"Jeg vil og udmærko rnig derved,

"Flur og Atlask har aldrig va;ret min Passion
"Og af Floiel er jeg ei Patron.

"Jeg dadler ei hos Andre denne noLle Gout,
"Kom for alting dcUc vei jjiUj

"Jeg ousker kun at staae i veniig Harmonin
"Med en vis Madame Economie

"Uer Ak I oltfor ofic lider af Capriecr

"Og kalder Luius — lænk! — Solliscr.
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"Al fiilge Dig, Du Ædtc! i bcskeilcn Dragl,

"Overalt, hyor njlig Du hnr sagt,

"Det stemmer med hiin Dames luoctlc Kaiur.

"TBkket vjpr, charrauntc Créalur!

"het Otter, som Du ndelmodig biinger mig,

"Sinyhker med Hoser min Frcmliils Vei."

Den 20ilc Deccmber.

Takiiel være min elskede Madflmo de Lapcr-
néro, jog har nu ^jort Bokjendlskai) med Tlieatpr

l^>aiH^ars, den store Opc-ra, Opera coiiiiquc, Opera
iialiona!, la Varieté, le VantleviHe og' Odéon.
Op(3ra Italiens ligger sandsyiiligTiis xidenfor Mulig-
hedens Bige, o^ Miraklernes Tid veed Du er op-
hOrl. Al beskrive Dig Parisos Theatre, gWo Dig
en Mva om disse Aclricers og- Actenrers herlig^e

Spil, med Ord udlolke Musikkens gribende Toner,
skildre Dig Sylpliiderncs ellicriske Dands o^r Do-
corationerncs tryliendo Afvexling, vilde gjijre min
PPii Ære og forskaffe Dig: Glæde; men for dellr^

Gillodo iiar min Fanlasio ingen Farver, slum Be-
undring er del eneste Livslegn jeg formaacr at g-ive.

iinar jeg Iienrykl begeistres af Rnchels mesterlige,

Itenrivondc ildfulde Spil, afvexlende ilolgc Carac-
lerernps Fremstilling: med vildt Hasene, stille Re-
•^it^nalion og- licundringsvaTdig Krafl. 1 Thcaler
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Franyais gives kun tragiske og lyriske Forcslillin-

ger, froms li] Icndo som ollest de gamle Romeres o^
Grækcres Caracleer og Coslume, nanr man seer

Mademoiseile Rachel, Hr. Ligier, lir. Bauvalel og
Hr. Bovili i disse Foreslillinger, fordybcr man sig

saa aldeles i hiin Tids Aand, at alleHulidcns Om-
givelser ganske forsiinde for vort Blik. Jeg har

sect Racliel i Racinis Andromaque; og hvail

der uudslettelig bindes til min Erindring, er hendes

i donrie Bolle grillende, begeistrende Declamation,

der liig Mnsikkens smellende Toner, liig Basunens

rædselopvækkende Lyd lader Sjfclens fineste Ner-
ver vibrere. Salen i Theater Fran^ais er ny re-

s taurerel og blænder endog de Franske ved sin Pragl.

I den store Opera sjiiller for OicMikkel Mademoi-

seile Masson Duprez Barroilet og Liver de

forsto Roller. Da jeg, som Du vecd, ikke er mu-
sikalsk, vover jeg ei at omtale disses herlige kunst-

neriske Sang, «den forsaavidl den indvirker paa

mine Folelser, der snart smelle hen i stille Vemod,
snarl vækkes som ved et pludseligt Tordenslag

lil forslummende Beundring, af hvad jeg ei kan

Tutle og begribe, dog fur al blive Sandheden tro

i alle dens Enkeltheder, vil jeg oprigtig tiislaae

Dig, al jeg undertiden saa aldeles bedoves af den

sliiiende lannende Musik, atjeg frygler foråt Brugen af

Horeorgancrne vil sige mig detsidsteLevvel; troe

imidlertid ikke, jeg er saa takllos at meddele Nogen
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denne Krygt, der muligens i de FranslæsOrc kunde

væklte Tvivl om nordisk Bcgeislriiig for musikalsk

KiuisL Naar Corilo, CliarloUe Grisi og Potitpas

dandse, da er det som om elheriske Lufteyn skulde

vise sig for min Fanlasie, og var Naturen ikke saa

aldeles imod mig, kom jcgsandsynligviislijem som

Dandscriude. — I Opera comiquo morer jeg mig i

Almindeliglicd bedsl; naglet vist ogsaa Alt der er

over mine Fallecvner, er del dog en stor Fordcel

fur et umusikalsk Vroscn, at i denne Opera afvexler

Convcrsation med Sang og Dands. Rocker og Al i-

zard ere her de forstc Acteurer, og vise sig al-

drig uden der fra Uerrerne hiircs stormende Ap-

plaus og fra Damcrno lialvifvaUe Suk. — Aclri-

scrne tiltale ellers i AJmindelighed mere mitjljerlc

end Herrernc; de gaao ikke, de dandse ikke, de

svæve kun, deres Fod bcroror neppe Jorden. —
Opérn national or et ganske nyt Thcaler, er saa-

ledes udstyret med en blændende Pragt og besii-

ges som alle ovrigc Theatre hver Aflcn af et lal-

rigl Publicum. — Bouffé er den Acleur, derisær

henriveV Publicum i Varieté; jeg har der scet ham

i pauvre Jacquc og le Gamin do Paris. 1

piiuvrc Jacquc beundrede jeg ham med samme

Viirine, som de Franske; men i le Gamin de Pa-
ris maalle jeg tæiike paa det gamle Ordsprog, dtT

^iger: at man omsider dog altid vender tilbage III

^iii Hirslc Kjærligited, og vare mine Tanker uaf-
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brudt den iiele Aflcn hos Madame SchrunilT, der

til Slutning' seirende vandt den lorstcPriis. — Hvor-

mangc Theatre der lindes i Paris lian jeg med

Vistied ikke sige Dig; men de vigtig;sto har jeg

næviit og kan cndnu (ilfoie Thcater Royal,

Gailé Gymnas e,AmbigusDelasse mens Fu-

nambulcs og Thealer Historiqiic, i hvilket

sidstc ene fremstilles Alexander Dumas Arbeider.

Om denne Forfaller ere Meningerne her hoist for-

skjellige, Sogle fradilnime ham alt Talent, Andre

forgude ham, skulde tilfældigviis Nogle holde den

gyldne Middelvei, have de fimnodenllig bedst op-

fattel ham, jeg er blandt de Stupide, der lilhede

linm. Forndon disse her n|iregne(lo Thealre, hvor

der hver Aften gives Forestillinger, horor endnn

Oirqne ogPHyppodrome til de meget besiigte

Forsamlingssteder. I Cirque har jeg ikke været,

i l'llyppodr6mc har deriraod en vonlig Skjebne

noglc Gange fort mighcn, og jc?-, der omfatter Alt med

Varme og Enthnsiasme, var naturligviis ogsaa ved

dette Tiliielde i de liiiieve Regioner. 1,'Hyppn-

drfimc fremviser for en stor Deei det Samme sem

Cirquc, kun mere stovar[el,mere fuldondl kunstne-

risk. Do Timer, jeg tilbragte der, levede jeg gan-

ske i Middelalderens Tid, idet jeg der saac et tro

Billede nf Korsriddernes Riislninger og hiin Tids

glimrende Tonrneringer. Foruden del for Oye?-

sernc arrangercdc Orchester gaves iMeliemaetcrnc
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Vfdcnai' de Forestillinger, je^derbivaancde,Num-

mere afdel militære Musikkorps to hundrede i Tallel,

og denne Samling af harmonisk blæsende Inslru-

inenler hannonerede saa vidunderlig rorende med

mine FOlelser, at jeg tællcr hine Oieblikkc Itlandt

de nydelsesrigeste, jeg har opievet. — 1 Opera

Italien, hyor jeg som Du veed har opgivet Haahel

om ut komme, henriver i di'nne Tid Mademoiselle

Alboni saa aldeles Publieum, al der endog til de

alter beskedneste l'ladse kjohes Billetter tre liger

iforveion. Billeller til de forstu Loger i denne

Op«ra koster 20 Franes og til del saakaldlc Paradis

6 Francs. Endnu kunde jeg timeviis underlioldo

Dig om forskjeUige Conccrlsclsfeabcr, hvorhen jeg

nfle ved en eller anden Bekjcndt er henfort; men

(la dette kun viide blive gjentagne Eloger over de

Franskes udviklede kunsineriske Talent, vil jeg

forskaanc Dig for denne trællende Repelilion, liaa-

bende Du derfor vil være mig rei meget laknem-

melig.

DiTi 3Hp Dei

Uagtet jeg har sLuderct Aiudins Lampe og i

Dronimcnes Rige bygget do hcrligsle Palladser,

forskjonncdc med del ymlia^li- lironsvær og Vlo-
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Icrncs tryllcinle Ulnii, maac iloy iille (li,sse Billetter

i vdniyg Beskcdciihed vigc for den Ridcaii, der

igaar cipruliedes for mil Blik. I alle Aviser har

man i de sid.ste Dage læst Imlbydclser til nt bc-

sogo JarJind'liivor, cl Forsamlingssled, derhidtil

har TiLTel iikjeiidt lor dL'l franske Publicuui, og

[laa en Spadscrctour til TArc de Triompho, t

hvis Nærlicd denne Have er anlagt, lieulurtos jeg

igaav lil delle jordiske Paradis afinin Lykkes usyn-

lige Stjonie, der ved de[leTilfa.>lde visle sig under

en riig Sylpliides Skikkelse, som boer her i Huset,

-MademoiseUo Alexine Saunier." — Fra den mindre

Enlnio kommer man ind i en stor med lierlijfc

Malerier smykket Sid. i bvis Bflggrund man seer

et riigt Draperia af cliiuesisk broget Cassimjr, der

ved et mecanisk Trylleric viger, naur Vandrerfn

nærnwr sig, og henrykkes da Beskuerens Blik af

en i oricnlalsk Pragt ug Yppighed yndig Blomster-

Uave, der nu midl i Vinterens barskeste Aarslid

pranger, med Midsommers fulde Glands. Aldrig

har jeg dybere folt, hvor kraltlos min Pen oj, end

i dotte Oieblik, da jeg saa gjerne onskede at givc

Dig en noiaglig Beskrivelsi; over dette herlige

Ktablissement, hvis Begrundcisc har kostet Eieren

lire Millioner fem Hundrede Tusinde Francs. — Den

lielc Have, der giver Plads far eintrent to Tnsindu

Spadsercnde er o«n;irklel, om jeg saa liir udlrykke

inii'. af en eneste stor Glat^kuiipvl samnieiisal «'
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Kmniic Builer forcnoilc med finnMotalrwr; ligolcdrs

«T livLTt Blomslprbed indhcgnef af ligiit-nde fine V.

Kiir, hvilke sandsynligviis meddele den iiiidvendiffc III

Vnniii^ for Planternes Væxl «g Vedligeholdclse. —
Dcimi' Have kan aldeles ikke sammenlignes meil

iin<relsmiihclsl eiiropæiskt Anlæg — den er anlagl

iildeles i osterlandsk Smaø;, og seer man der alle

inulijjc orientalske Træer og Planter, slorre ogluld-

kiimnere end de almindcligfc Gcvæslhnsc kiinm'

byde os. Ligeledos seer man Calypsos Grotte, hvis

Iiid^Hiig or forskjiinnet ved et man8:e Favne hoit

Springvand, og; rundt om paa forskjellige Steiler

ere imiirag^lc slore Vandkumme, forestillende smaai;

liidsdcr, hvori dor i hundredcviis vrimle riide "u

eylilnp Fiske. Tnct af denne Forlystelse gaaer man

iillor noiiie Skridl, og man overraskes af Hække,

dannede af liinc omlalteRiJr, der JndesUitle utallij^e

^^lin-rc og mindre Snngfugle, hvis Qviddrcn for-

'ynde, al miin kun omgives af Vaar og Sommer.

''' SlaiTs Gallerie, der minder om Bahylons lia.'n-

s?onde Haver, er prydet med Millioner mangcfar-

*''^<''-' Blomster ng viser sig som et Drapene rundt

'let lielc Elablissemenl, der desuden er forskjiinnet

"led liurligc kostbare Marmorstatyer og smagfitldi-

Arniiigcmonts saavel for det aviisclskende som lor

'let flir Forfriskninger passioneredc Pnblicnni. —
IVrmometeret viste kun 10 Graders Vanne og viir

>>!)iiii'dcs Temperaturen meget bchageliii, saa den
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Sliaiiscrcncio ei lichuvcJc »1 forkorte sil Ophold i

«lisse clysoiske Marker paa Griind af ubehagelig qvæ-
Icnde Hede. D« Enlrcon hcrlil kun betale, med
en rr,nc, vil delte jndigo Sted upaalvivlelig blive
lalrig besegl „g forskalTe Eieren el riigl Udbylle
saa mcgel mere, som der i Salonen oKe gives
Baller, men som sandsynligviis ere Sidostykkor lil

dem, jeg har omlall i Chalean-Rougo. Foreud der
blev aabnel Adgang for Pablicum.besoglcs Haven af
Hans Majeslæl og hele Kongobusel, der Alle have lil-

kjendegivelvnnnUegeislring og forbausende Beun-
dnng, bvUkeljeg bede, maa være min Talsmand, hvis
llu skulde fnide, at jeg med altfor megen Varme
bar ouitall, delle begeistrende Viuterphasnomcn. -
Om jeg tilbragte mil hele Liv i Paris, vildc jeg
upaatvivlelig hvor Dag knnno see migel Hyl, „o.
gel Lærcrigl, nogol der bevingede miu Pen og
"pvuklc Onsket om at meddele Dig mine Tanker
og Bemærkninger; men rastlos iler Tiden hen og
lor trolig at benytte den ifolge min Reises egent-
lige Bestemmelse, mn» jeg nn for Alvor lænke paa
at sige Dig et ligcsua langt som venligt Levvd-
Ibi ihvijrvel la Mcthode Mnemonique Polo-
naise bidrager til i kort Tid klart og tydeligl al
opfatto fremmede Sprogs Finesser, maa man dog
anvende uendebg megen Flid for at tilegne sig
liisse, og forhiiicr maaske detto end mere hiin Me-
tliodes Værd, da man som oftest ei lorstaar rei at
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vurdere de Goder, dtir opnaacs uden noifctsoiuhclst

Offer, og er Tanken herom min eneste Triisl, naar

jeg mangengang i Fortvivlcise onsker Mclhodi-

Mnemonique langt tilbage lil Polen, hvorfra den op-

rindelig er kommen. — I det jeg nu vemodig siger

Dig Farvel f.ir slrox at afsendc disse Linicr, hvis

Ncdskrlven jeg vover at haalie vil forkorte Dig en

eller anden Vinteraften, bringes Tanken uvilkaarlig

tilbagc til hiin Tid, da jeg, kun dnimmende oni

Glæde og ukjendt med hvad Verden bringer, til-

bragte Dagene med Dig og i Dine Omgivelsers el-

skelige Kreds — senere har jeg færdets meget om
i Livet, været indlort i mangen kjær og venlig

Kreds, lomt mangt et Glædcsbæ^r, forhoiel ved en

og anden Malurldrik; men Inne Bornelege ere dog

aldrig udslettede af min Sjæl, ogpaa denne Aarets

sidste Dag, da saa uendelig mange vonlige Bille-

der fremstille sig for mine Tanker og lade mig

""id engang oplove svundne urorglemmcligo Timer,

•ivælcr jeg dog ikke mindre gjerne ved de tidligst

"plevede Scener, da intet fordunklede Glædens lyse

Himmel, da hverken Tanken om Fortid eller Frem-
''d ronnaacde at kaste Skyggebilleder paa det Nær-

viPrcndes spuilklare Overllade.

. " ',\~
I Tiilens Slrdni -/'\\

""

'V^
Oy Glemsels FloJ /'i-- _ ' ^ \

ajidi Barnets Driini
I "J ^^jf J^\

Og stulle Mod.
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Meil .MJniIcLs Fryrl

Ucl svill (Jer ei,

Bn sliirstc Prjd

raa Liveis Voi.

I'or Tanlicn staaer

I Haabcts Krands

IJei niiisio Aar

-Meil Spdg og Dnmls.

Kun StjcrDQskjxr

Og Gliedesanl,

Nil Onsket er

'iit Alvorsskji

Dog siQfkked' shjuiii

Vort Liv paany

Som VaaroDs Qriint.

>*aat Minilet om
Den Tid, som standi.

For Sjælcri kor»

I Ijsi Gcvandi,

Og Venskab skrov

Med gyldne Trtck:

"Hver Slormvinil drev

Mit Sccptcr va.'k."
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Til si<lslc Sing,

Sum Hjcrfei slaacr,

1'iia ulijtndl Dag

1 tri^mlids Aar,

Ar Vcnskabs Slial

Sin Yndf fiiiie! —
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